Rendezvényajánlat
A SPORT ÉS ÜZLET SZEGEDI TALÁLKOZÁSI PONTJA
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A Szent Gellért Fórum Szeged legújabb és legmodernebb
rendezvényhelyszíne, amely kiemelkedő adottságaival
és változatos különterem választékával kiválóan alkalmas
a különböző rendezvények befogadására.
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B közép

01 KAPU / A1 SZEKTOR
GATE 01 / SECTOR A1

06 KAPU / C4, C5 SZEKTOR
GATE 06 / SECTORS C4, C5

11 KAPU / A1 SZEKTOR
GATE 11 / SECTOR A1

RENDEZVÉNYKÖZPONT BEJÁRAT
SPORTS HALL ENTRANCE

02 KAPU / B1, B2 SZEKTOR
GATE 02 / SECTORS B1, B2

07 KAPU / C6, C8 SZEKTOR
GATE 07 / SECTORS C6, C8

JEGYPÉNZTÁRAK
TICKET OFFFICES

HOTEL BEJÁRAT
HOTEL ENTRANCE

03 KAPU / B3, B4 SZEKTOR
GATE 03 / SECTORS B3, B4

08 KAPU / C7 SZEKTOR
GATE 08 / SECTOR C7

PARKOLÓ
CAR PARK

AMFITEÁTRUM
AMPHITHEATER

04 KAPU / C2 SZEKTOR
GATE 04 / SECTOR C2

09 KAPU / D1, D2 SZEKTOR
GATE 09 / SECTORS D1, D2

VIP BEJÁRAT
VIP ACCESS

05 KAPU / C1, C3 SZEKTOR
GATE 05 / SECTORS C1, C3

10 KAPU / D3, D4 SZEKTOR
GATE 10 / SECTORS D3, D4

SAJTÓ BEJÁRAT
MEDIA ENTRANCE

Normál hazai szektor
Vendég szektor
SKX BOXOK
VIP szektor
Bronz szektor
Sajtó szektor

HELYSZÍN AJÁNLATUNK: SZENT GELLÉRT FÓRUM EGÉSZ TERÜLETE

I.

SZAKMAI-, CSALÁDI- ÉS SPORTNAPOK
A létesítmény szabadtéri területeinek kihasználásával
kiváló helyszínt tudunk biztosítani különböző tematikájú céges rendezvények szervezéséhez. A szabadidő
minőségi eltöltésére különböző sportpályák és közös-

ségi terek találhatóak a területen, ahol a felnőttek és
a gyermekek egyaránt találnak maguknak tartalmas
elfoglaltságot.
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1. EDZŐPÁLYÁK

4. REKORTÁNPÁLYA

A stadion épületének közvetlen szomszédságában három darab fűtött hibrid füves pálya található, melyek akár
feloszthatók további kispályákra, így nagyobb kihasználtsággal tudnak meccseket rendezni rajta.

A műanyag borítású terepen keresztben 2 streetball
pálya található. Ezen felül kézilabda, grundfoci és kültéri
röplabda mérkőzések megtartására is alkalmas.

2. AMFITEÁTRUM
264 db ülőhellyel rendelkező szabadtéri lelátó, mely
kiválóan alkalmas előadások, kulturális események,
eligazítások befogadására.

3. TENISZPÁLYÁK
Három darab salakos teniszpálya várja a teniszt kedvelő
gyermekeket és felnőtteket.

5. FUTÓPÁLYA
A sportnapra érkező vendégek bemelegítéséről, testi
felkészüléséről a háromsávos, 100 méteres futópálya
gondoskodik, amely tökéletes a sprintek gyakorlására is.

6. KÜLTÉRI KONDICIONÁLÓ PARK
ÉS GYERMEKJÁTSZÓTÉR
A Szent Gellért Fórum igyekszik minden korosztály igényére felkészülni. A kisgyermekeknek és a kültéri kondi
szerelmeseinek, egy-egy különálló parkkal szolgálunk.
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HELYSZÍN AJÁNLATUNK: SZENT GELLÉRT FÓRUM – STADION

II.

SPORTESEMÉNYEK, KULTURÁLIS
RENDEZVÉNYEK, KONCERTEK
A Dél-Alföldön egyedülálló, korszerű, a XXI. századi
követelményeknek megfelelő kulturális, szabadidős
és sportközpont méltó helyszínéül szolgál különböző
rendezvények lebonyolításához.
A mintegy tízhektáros területen UEFA 4-es kategóriájú – azaz egy bizonyos szintig nemzetközi, válogatott
mérkőzések lebonyolítására is lehetőséget nyújtó –,
több mint nyolcezer néző befogadására alkalmas labdarúgó-stadion széles skálájú lehetőségeket biztosít
rendezvénye helyszínének.
Az épület, adottságainak köszönhetően kiváló
sportesemények, kulturális rendezvények vagy akár
koncertek megrendezésére is.

VENDÉGLÁTÁS

LELÁTÓK

• VIP Gold: büféasztalos kiszolgálás
• VIP Bronz: 2 db büfé
• Közönségforgalmi: 6 db büfé

•
•
•
•
•
•

Modern, jól felszerelt öltözőink biztosítják a vendégcsapatok, fellépők kényelmes elhelyezését.
A 8.080 fő ültetésére alkalmas lelátó kibővítésére
is van lehetőség a küzdőtér felhasználásával, de
kizárólag csak különös fűvédelem mellett. A lelátók
alatt elhelyezett, könnyen megközelíthető közönségforgalmi büfék széles étel- és italválasztékkal várják a
rendezvényre érkező vendégeket.
Az épület akusztikája nem mindennapi hangzást
biztosít nagyszabású koncertek esetén. A korszerű
fény- és hangtechnikával pedig egészen varázslatos
élményben részesíthetjük a vendégeinket.

Skybox lelátó: 120 ülőhely
VIP Gold lelátó: 384 ülőhely
VIP Bronz lelátó: 499 ülőhely
Hosszanti hazai lelátó: 3199 ülőhely
Sajtópáholy: 176 ülőhely
Kapuk mögötti rövidoldali lelátók
együtt: 3842 ülőhely

FUTBALLPÁLYA
• Beépíthető
(különös fűvédelem mellett)

PARKOLÓ
• Személyautó: 240 darab
• Busz: 4 darab

HELYSZÍN AJÁNLATUNK: SZENT GELLÉRT FÓRUM – RENDEZVÉNYCSARNOK

A hiánypótló, multifunkcionális fedett csarnok kiválóan alkalmas nagy létszámú fedett kulturális és sportesemények megrendezésére. A fix és mobil lelátóinak
köszönhetően, 462 vendég tud kényelmesen helyet
foglalni. A fedett rendezvénycsarnokban található
több öltöző, edzőterem, orvosi- és edzői szoba, kondicionáló terem, technikai helyiség, szertár és büfé.
A csarnok 3 részre osztható mobil térelválasztókkal,
melyek segítségével keresztben 1-1 kosárlabdapálya
méretű terület kapunk.

A terem monumentális méreteinek köszönhetően
lehetőség van akár 1000 fős ültetett, vagy 1300 fős
állófogadás megrendezésére is. A parketta védelme
érdekében ilyenkor speciális védőborítás kerül a
padlóra. Az Önök kérésének megfelelően a terem
berendezhető körasztalokkal vagy táblaasztalokkal is.

ADATOK

ÖLTÖZŐK

Összes terület: 2790 m2

• 7x20 fő
• 2x25 fő

Küzdőtér: 22x44 méter,
mobil lelátó nélkül 28x44 méteresre bővíthető
Belmagasság: 8 méter

LELÁTÓK

Térelválasztás: 3 részre osztható
Maximum befogadóképesség: 1300 fő

• Pálya szinten: 316 ülőhely
• Galérián: 146 ülőhely

Közönségforgalmi büfé: 1 db fix büfé, rendezvények
esetén további kiszolgálópultokkal készülünk

PARKOLÓ
• Személyautó: 71 darab
• Busz: 4 darab

VIP LOUNGE
HELYSZÍN AJÁNLATUNK: SZENT GELLÉRT FÓRUM – STADION RENDEZVÉNYTERMEI

III. KONFERENCIÁK, PARTNERTALÁLKOZÓK, BANKETTEK
A stadionban található különböző méretű rendezvény- és konferenciatermeink ideális helyszínül
szolgálnak üzleti eseményekhez. A hatalmas terek
tetszés szerint berendezhetőek, alakíthatóak. Flexibilis
tereik miatt számos rendezvénytípus lebonyolítására

alkalmasak, legyen az állófogadás, körasztalos ültetett
fogadás, színpadi esemény vagy konferencia. Tetszés
szerint bútorozható, hangosítható termek állnak
rendelkezésre. Az egyes helyiségekhez kérés szerint
hangtechnikát biztosítunk.

VIP LOUNGE

KONFERENCIATEREM

A stadion első emeletén található VIP konferenciaterem
magában is tekintélyt parancsoló. Lenyűgöző látványt biztosít a két hosszú oldali üvegfalaival és magas oszlopaival. A
terem jövőbe mutató koncepciója, teljesen letisztult formavilágú helyszín, mely akár 400 fő befogadására is alkalmas.
A modern bútorok használatával az étkezés mellett igazi
közösségi életet élhetnek a vendégek a stadion lelátóinak
ölelésében. Az innovatív design az üzleti és privát események tökéletes társa. Mindemellett a teremhez közvetlenül
kapcsolódó teraszról lenyűgöző panoráma nyílik innen a
stadion lelátóival övezett kivilágított pályára.

A stadion legfelső szintjén találjuk a konferencia termet,
amely akár 4 különálló részre szekcionálható, ezzel segítve
a legoptimálisabb térkihasználást. A terem belső hosszanti
oldalát szintén üveg borítja, így az előző teremhez hasonlóan, pazar kilátás tárul elénk a stadion küzdőterére. Ideális
helyszín lehet üzleti konferenciák lebonyolítására.
Alapterület: 270 m2

ÜLTETÉS

Alapterület: 447 m2

• színházi: 250 fő
• bankett: 180 fő
• állófogadás: 250 fő

ÜLTETÉS

TÉRELVÁLASZTÁS

• színházi: 250 fő
• bankett: 200 fő
• állófogadás: 400 fő

4 részre osztható

KONFERENCIATEREM

IV.

VÁLASZTHATÓ EXTRÁK
A rendezvény kiegészítéseként néhány olyan
különlegességet is javaslunk, amelyek még
emlékezetesebbé tehetik cége összejövetelét.

Stadion pályavilágítás
Javaslatunk: esti rendezvények kihagyhatatlan színfoltja.

Televíziók használata
Javaslatunk: vetítővászon helyett, logó,
üdvözlet kiírására (VIP Lounge)

Perimeter Led Display
Javaslatunk: logó, rövid üzenetek, üdvözlet kiírása

Eredménykijelző Display
Javaslatunk: logó, rövid üzenetek, üdvözlet kiírása,
videó megjelenítése

Kreatív megoldások

V.

BEFOGADÓKÉPESSÉGEK

STADION

VI.

Színházi

Bankett

Állófogadás

m2

Tulajdonságok

8080

-

-

-

-

250

200

400

447

-

SkyBox tárgyalók

12

12 (táblaasztal)

12

21

-

Konferenciaterem

250

180

250

270

4 részre szekcionálható

Stadion lelátó
VIP Lounge

VENDÉGLÁTÁS
Kizárólagos catering partnerünk a Katedrális Étterem.
Móni Ákos chef vezetésével a professzionális csapat,
a mediterrán konyha ízei mellett a hagyományos
magyar konyha élményét is örömmel varázsolják
megrendelőink tányérjára, legyen szó divatos, modern eszközökön tálalt finger food falatokról, vagy
változatos büféasztalos étkezésekről.

Felkészült, tapasztalt, kreatív catering csapat
Gondosan kiválasztott, magyar beszállítóktól rendelt alapanyagok
Szezonális alapanyagokból készült prémium ételek
A tökéletes helyszínhez illeszkedő magas szintű gasztronómia

RENDEZVÉNYCSARNOK

Színházi

Bankett

Állófogadás

m2

Tulajdonságok

Nagy terem

1200

600

1300

1445

3 részre szekcionálható

Nagy terem lelátó

462

-

-

-

-

SZENT GELLÉR FÓRUM

(szabadtér) több ezer fő, rendezvényétől függően

VII.

MENÜAJÁNLATAINK
BÜFÉASZTAL AJÁNLATAINK - Stadion
1. MENÜ
LEVESEK
• Brokkolikrémleves fűszeres kenyérkockával (vegetáriánus)
• Tárkonyos borjúragu leves

FŐÉTELEK
•
•
•
•
•

Pirított zöldséges spagetti (vegetáriánus)
Szürkeharcsa, bakonyi gombakrém, galuska
Négysajtos jércemell csíkok illatos rizzsel
Kacsacomb, káposztakrém, hagymás törtburgonya
Zelleres borjútokány zsemlegombóccal

DESSZERTEK
• Francia vegyes desszertek válogatása

2. MENÜ
HIDEG ELŐÉTELEK
•
•
•
•

Magyar és francia sajtok, sonkák válogatása
Füstölt kacsamell mango chutney-val
Szárnyasmájpástétom kuszkusz salátával
Házi savanyúságok

LEVESEK
• Újházy tyúkhúsleves
• Pikáns vadraguleves

FINGERFOOD AJÁNLATAINK - Stadion
1. MENÜ
FŐÉTELEK
• Parajos lasagne (vegetáriánus)
• Vajhal citromos mártással petrezselymes jázmin rizzsel
• Supreme csirkemell erdei gombaraguval és fűszeres,
vajas zöldségekkel
• Lassan sült tarja dijoni magos mustáros mártásban,
paradicsomos gratin burgonyával
• Zöldséges marhapofa fűszeres knédlivel

•
•
•
•
•

Pácolt tofu rukkolával (vegetáriánus)
Lazacfasírt málnaecetes salátával
Jérce fetával, fokhagymás uborkával
Füstölt vadkacsa melle, madársalátával
Gorgonzolakrém serrano sonkával

Desszertek:
• Francia vegyes desszertek válogatása

2. MENÜ

BÜFÉASZTAL AJÁNLATAINK - Sportcsarnok

•
•
•
•
•

1. MENÜ

Desszertek:

DESSZERTEK
• Francia vegyes desszertek válogatása

LEVESEK
• Erőleves zöldségszalmával
• Spárgakrémleves pirított zsemlekockával

FŐÉTELEK
•
•
•
•

Négysajtos gnocchi (vegetáriánus)
Csirkecombfilé lecsós raguval és jázmin rizzsel
Bakonyi pulykaszelet galuskával
Sertéscsülök Pékné módra
(vele sült burgonyával és hagymával)
• Marhapörkölt galuskával és savanyúsággal

2. DESSZERTEK
• Rétes válogatás

Kecskesajt lilahagyma-lekvárral (vegetáriánus)
Kapros halrolád mentás joghurttal
Szárnyasmájpástétom rukkolával
Füstölt csülök terrine madársalátával
Marhatatár fűszeres krutonnal

• Francia vegyes desszertek válogatása

3. MENÜ
•
•
•
•
•

Mozzarella caprese (vegetáriánus)
Lazactatár madársalátával
Füstölt libamell balzsamkrémmel
Rosé sertésszűz olívabogyós rosémártással
Szarvas szalámi áfonyás hagymalekvárral

Desszertek:
• Francia vegyes desszertek válogatása

Tömegrendezvények menüajánlatai

Konferenciaajánlataink

Kültéri rendezvények esetén ajánljuk sátorból/
több ételosztó pontról megoldott kínálással

1. KÁVÉSZÜNET

1. MENÜ
• Bácskai rizses hús csemege uborkával és friss kenyérrel
• Üdítő

•
•
•
•

Sós-édes aprósütemények
Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz
Rostos és szénsavas üdítők
Kávé

2. SZENDVICSEBÉD

• Chilis bab friss kenyérrel
• Rétes
• Üdítő

•
•
•
•
•

3. MENÜ

3. BÜFÉEBÉD

• Túrós csusza pörccel
• Rétes
• Üdítő

Leves:

2. MENÜ

Mini szendvicsek választéka (sonkás, szalámis, sajtos)
Gyümölcsválogatás
Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz
Rostos és szénsavas üdítők
Kávé

• Gyöngytyúkleves

Főételek:
•
•
•
•

Jércemell erdei gombákkal
Jázminrizs
Sous vide sertésszűz lecsókrémmel gratin burgonyával
Zelleres marharagu fűszeres knédli

Desszertek:
• Francia sütemény variáció

Alkoholos italcsomag

Italajánlatok

(szabadon választott időtartamra)
Csapolt sörök választéka
(Heineken, Morte Subite – belga meggysör)
Somodi Pincészet (fehér, rozé, vörös borok)

Welcome fogadás I.
Törley Gála sec pezsgő
100% narancslé
Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz

Welcome fogadás II.
Hungária Extra Dry pezsgő

Alkoholmentes sör (Soproni Szűz, Natur Zitrone)
Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz
Szénsavas és rostos üdítők
Frissen főzött kávé, cappuccino

Alkoholos italcsomag II.
(rövid italokkal kiegészítve, szabadon választott időtartamra)

100% narancslé

Csapolt sörök választéka
(Heineken, Morte Subite – belga meggysör)

Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz

Somodi Pincészet (fehér, rozé, vörös borok)

Sós-édes aprósütemények

Alkoholmentes sör (Soproni Szűz, Natur Zitrone)

Alkoholmentes italcsomag
(szabadon választott időtartamra)
Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz
Szénsavas és rostos üdítők
Frissen főzött kávé, cappuccino

Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz
Szénsavas és rostos üdítők
Frissen főzött kávé, cappuccino
Rövid italok:
Finlandia vodka
Jack Daniel’s
Bailey’s
Unicum
Jägermeister

VIII.

EGYÉB
Szerződési feltételek
90 nappal a rendezvényt megelőzően a tervezett költség
50%-ának (50% - foglaló) fizetése történik szerződéskötéssel egy időben.
A foglaló befizetése történhet átutalással, készpénzzel.
A fennmaradó összeget legkésőbb a rendezvényt követő
8 napon belül átutalással lehet kiegyenlíteni a pontos
elszámolás alapján.

Szerződés megszüntetésének feltételei
Amennyiben a szerződés megkötése után, vagyis 90 napon belül a Megrendelő el kíván állni a szerződéstől, úgy
ezt a jogát érvényesen csak a tervezett költség 50%-át
kitevő korábban megfizetett foglaló elvesztése mellett
gyakorolhatja.
Későbbi lemondás esetén a megrendelt szolgáltatásokat
az alábbiak szerint kell megfizetni:
60 napon belül történt lemondás esetén 60%
30 napon belül történt lemondás esetén 70%
14 napon belül történt lemondás esetén 80%
7 napon belül történt lemondás esetén 90%

Áraink tartalmazzák a hatályos jogszabályok szerinti ÁFA
összegét, valamint a felszolgáláshoz szükséges eszközök,
bútorok és a kiszolgálószemélyzet díját.
Felhívjuk figyelmüket, hogy étel-és ital árainkra +10%
szerviz díjat számolunk fel.
A végleges létszámot a rendezvény előtt 10 nappal kérjük
megadni. Ezt követően csak többlet létszámot tudunk
elfogadni.
Fenti mintaajánlatok kérés szerint személyre szabhatóak,
kérjük minden esetben vegye fel velünk a kapcsolatot,
hogy mindenre kitérő, átfogó ajánlatot küldhessünk
Önöknek.

Kapcsolat

Bízunk benne, hogy helyszín-és menü lehetőségeink
elnyerik tetszésüket, és hamarosan vendégeink között
köszönthetjük Önöket.
Email: info@szgf.hu
Telefon: 06 20 349 1948
Web: szentgellertforum.hu
Cím: 6728 Szeged, Dorozsmai út 2-4.

szentgellertforum.hu

