MEGRENDELŐ / DOPPINGELLENŐRZÉS 2019.

Megrendelő szervezet neve:
Címe:
Képviseletére jogosult (a jelen
megrendelést aláíró) neve, mobilszáma:
Esemény neve:
Esemény helyszínének megnevezése:
Pontos címe:
Sportág megnevezése:
Esemény időpontja:
Kontaktszemély neve, mobilszáma:
Eredménykezelő szervezet neve: HUNADO / egyéb:
ADAMS rendszerbe történő adatrögzítésért felelős szervezet neve:
Ellenőrizendő sportolók száma:

HUNADO / egyéb:

neme:

Mintavétel fajtája: ... db vér-Biologiai Útlevél, ... db vér, ... db vizelet, ... db drogteszt, ... db alkoholteszt
Kiegészítő analitikai vizsgálatok:

ESAs (EPO): ... db, IRMS: ... db, GHRP/GHRF: ... db,

A mintákat az alábbi laboratóriumba kérem szállítani: Seibersdorf / Egyéb:
Mintaszállítás:

NORMÁL (ingyenes)

SÜRGŐSSÉGI (120.000,-Ft)

Alulírott megrendelő szervezet megrendeljük a Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft-től, a
fenti adatok alapján történő doppingellenőrzés elvégzését. Tudomásul vesszük, hogy az alábbi feltételek hiányos,
vagy nem teljesítése a doppingellenőrzés meghiúsulását vonhatja maga után. Továbbá tudomásul vesszük, hogy a
WADA sportág-specifikus analíziseiről szóló Technikai Dokumentum (Technical Document for Sport Specific
Analysis) 1. sz. melléklete alapján a jelen megrendelés szerint levett mintákon további kiegészítő analízisek (EPO,
GH - növekedési hormon, GHRF) elvégzése kötelező, melynek megfizetését, valamint atipikus analitikai eredmény
esetén a kiegészítő vizsgálatok költségének megfizetését ugyancsak vállaljuk.
A megrendelést, az eseményt megelőzően minimum 3 munkanappal kell eljuttatni a MACS részére. Amennyiben az
írásbeli megrendelés és a mintavétel időpontja között kevesebb, mint 3 nap áll rendelkezésre, úgy a mintavétel
teljes költségére 25% felárat számítunk fel (kivéve csúcs- és szinthitelesítésnél).
Megrendelő által biztosítandó feltételek:
• háromnál több ellenőrzendő sportoló esetén megfelelő számú kísérő;
• 2 egybenyíló szobából álló mintavételi helyiség, közvetlenül kapcsolódó WC-vel, asztallal, megfelelő számú székkel;
• max 0.5 literes kiszerelésű, originál csomagolású palackozott italok (min. 1,5 liter/fő);
• megfelelő higiénés körülmények (WC papír, szappan, kéztörlő)
A szolgáltatás díja 9.500.- Ft / óra / fő, továbbá a mintavételi edények egységcsomagonkénti ára (14.800,- Ft/minta),
ezen felül a HUNADO irodájától számított utazási költség (195,- Ft/km költségtérítés) a Megrendelőt terheli. A
doppingellenőrzéshez szükséges speciális eszközöket a HUNADO biztosítja. A díjak fizetése számla alapján utólag,
átutalással történik. Az akkreditált laboratóriumi analízis, a kiegészítő analízisek díja, valamint a sürgősségi szállítás
ezen felül fizetendő.
Cégszerű aláírás:
Bélyegző:
Kelt:
Jelen dokumentum 2019. január 01-től érvényes! Közvetített szolgáltatást tartalmaz.

www.antidopping.hu
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