
Beszámoló a bajnoki díjátadó ünnepség szervezésével kapcsolatos 

tapasztalatokról 

 

Készítette Bardocz-Bencsik Mariann az MCSZ 2016. július 6.-i elnökségi ülésére 

 

 

A 2015/2016-os szezont záró bajnoki díjátadó ünnepségre 2016. május 31-én (kedden) 18 órai 

kezdettel került sor a Budapest VI. kerületi Bálint Házban.  

 

A bankettre való meghívást a jatekosok@huncurling.hu levlistára többször küldte ki 

Sövegjártó Petra főtitkár. A banketten való részvételi szándékot május 26.-ig volt lehetőség 

jelezni ezen a linken. A részvételt 130+ fő jelezte, így láttuk, hogy szűkösen leszünk a max. 

100 fő befogadására alkalmas Bálint házi teremben. (A helyszín méretét az előző két bankett 

résztvevőinek számából előzetesen megfelelőnek gondoltuk.) Erre megoldásként plusz 

asztalok berakását javasolta a helyszín, valamint a karzat használatát a műsor idején. Utóbbi 

lehetőség nem bizonyult a résztvevőknek tetsző megoldásnak, ugyanis senki nem ment fel a 

karzatra, hogy onnan állva, a színpadra való jó rálátással tekintse meg a díjátadót.  

 

Az alábbiakban a díjátadót értékelő kérdőívre érkezett, Kiss Bálint által feldolgozott 

válaszokat közlöm. A beszámoló csatolmánya a díjátadó forgatókönyve. 

 

Szezonzáró díjátadó gála – a kérdőív kiértékelése 

 

27 személy töltötte ki a kérdőívet. 

 

1. Bankettel való megelégedettségre vonatkozott: 

 7db 5 pontos, 11db 4 pontos, 8db 3 pontos és 1db 2 pontos szavazat érkezet.  

 Átlagértékelés: 3,89 

 

2. Bankettről kapott előzetes információk: 

 19db 5 pontos, 4db 4 pontos és 4db 3 pontos szavazat érkezett. 

 Átlagértékelés: 4,56 

 

3. Bankett időpontjával kapcsolatosan: 

mailto:jatekosok@huncurling.hu
https://docs.google.com/forms/d/1uPz8BBdqufPXWuq1zlYnOBqfU3K3AhsQCCdFGZTwiL4/viewform?c=0&w=1


 22db 5 pontos, 3db 4 pontos, 1db 3 pontos és 1db 2 pontos szavazat érkezett. 

 Átlagértékelés: 4,70 

 

4. Bankett helyszínével kapcsolatban: 

 4db 5 pontos, 6db 4 pontos, 9db 3 pontos, 6db 2 pontos és 2db 1 pontos szavazat 

érkezett. 

 Átlagértékelés: 3,15 

 

5. Műsorvezetéssel kapcsolatban: 

 19db 5 pontos, 7db 4 pontos és 1db 1 pontos szavazat érkezett. 

 Átlagértékelés: 4,59 

 

6. Díjátadás, díjak, gála lebonyolítás: 

 12db 5 pontos, 8db 4 pontos, 4db 3 pontos, 2db 2 pontos és 1db 1 pontos szavazat 

érkezett. 

 Átlagértékelés: 4,04 

 

7. Vacsora értékelése: 

 8db 5 pontos, 8db 4 pontos, 6db 3 pontos, 2db 2 pontos és 3db 1 pontos szavazat 

érkezett. 

 Átlagértékelés: 3,59 

Egyéb észrevételek: - leggyakoribbak 

 Kevés férőhely, vagy nagyobb terem bérlése, vagy a rokonok számának korlátozása a 

gálán. 

 Vegetáriánus étel hiánya + meleg üdítők. 

 Csapatépítő programok hiánya. 

 Légkondicionáló rendszer hiánya, túl meleg volt a teremben. 

 

Megemlítették még: 

 Év közbeni fotók vetítése, akár a díjátadó előtt és után. 

 Valamilyen zene a gála alatt, így hangulatosabbá lehetne tenni. 

 Későbbi időpont – (bár ez az értékelésből nem jött vissza) 

 Szükség van-e két rendezvényre? 

 


