
ÁTTEKINTÉS LEGITIMÁCIÓ SZAKMAI LÁTOGATÓKÉNT

Szakkereskedelem – szolgáltatások – Gyártó / Beszállító
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Biztonsági hatóságok  Egyéb: Egyesületek, hivatalok, egyéb szakhatóságok   

Gutschein- Einlösung nicht möglich

Gutschein- Einlösung nicht möglich

Utalvány beváltása nem lehetséges. Jegyvásárlás lehetséges (www.iwa.info/ticket)

Utalványbeváltás lehetséges. Jegyvásárlás lehetséges (www.iwa.info/ticket)

Fegyverek, muníció, vadász és outdoor ruházati cikkekl, kések, optikai eszközök, íjászsport cikkek, biztonsági szükségleti cikkek, 
biztonsági felszerelések, outdoor szükségleti cikkek, kempingcikkek, vadász- és sportlövészeti tartozékok, ajándéktárgyak,  

mint trófeákl és kupák szakkereskedeleme, gyártója / beszállítója
Szolgáltatások: Őr- és biztonsági szolgálat,airsoft, paintball

Rendőrség, határőrség,  
igazságszolgáltatás,  

katonaság  

Tulajdonos Szakképzésben résztvevőMunkatárs Munkatárs / tagIgazgatósági tag / elnök / 
hivatalvezető

Sportlövészeti, sportvadászati szövetségek és egyesületek vagy hasonlók
Erdészeti hivatal, építési hivatal vagy egyéb szakértő
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Iparigazolvány /  
cégjegyzék kivonat

--> a tulajdonos nevének 
egyértelműen felismerhe-

tőnek kell lennie   

Érvényes
szolgálati igazolvány /  

katonakönyv

Írásbeli igazolás kiállítva 
az egyesület/hivatal/

hatóság által, amelyből 
egyértelműen kivehető a 
vezető neve és tisztsége.

Az IWA OutdoorClassics meglátogatása 
nem tervezett. 

Írásbeli igazolás a munkaviszonyról*, e körbe tartoznak:  

- bérelszámolás (a bizalmas információkat fekete  
tintával ki lehet húzni)

vagy
- munkaszerződés* (a bizalmas információkat fekete 

tintával ki lehet húzni)
vagy

- a munkáltató levele* céges papíron arról, hogy a 
nevezett személy munkatárs, a betöltött poszt, valamint 
a látogatás okának és a megbízásnak a megnevezésével   

*A munkáltatónak/cégnek a fenti gazdasági területek  
egyikébe kell tartoznia

18 éves vagy idősebb: írásbeli  
igazolás, lásd bal oldalon

16 - 18 év: feltétlenül be kell mutatni 
egy szakképzési szerződést*. Emellett 
a szakképzésben résztvevő személyt 

egy felnőttnek kell kísérnie.

16 éven aluli személyek számára a 
látogatás nem lehetséges!

Jegyvásárlás és utalványbeváltás www.iwa.info/ticket
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Kiállítói meghívások: 
 Ha semmilyen fent nevezett igazolást nem tud benyújtani ágazati hozzátartozásáról, lehetőség van a kiállító meghívójával történő legitimációra. Ebben szerepelnie kell a meghívott személy nevének. Kérjük, szíveskedjék figyelembe 

venni, hogy ekkor nem lehetséges belépő utalvány vagy E-Code használata, így a látogatás díjköteles.

• Az ágazati hozzátartozás írásbeli igazolása nélkül a látogatás nem lehetséges!
•  Kérjük, ne jöjjön előkészületlenül Nürnbergbe! Nem lehetséges igazolás kézzel történő kiállítása a  

helyszínen, egy darab papíron!
• Kivételek több száz kilométeres hosszú utazás ellenére sem tehetők!
•  A látogatás csak 18 éves kor felett lehetséges! Kivétel: szakképzésben részt vevő személyek 16 éves  

kortól, lásd fent a „Szakképzésben résztvevő“ pontot.

• Nem elegendő a munkatársi viszony szóban történő igazolása!
• Az előző vásárlátogatások nem jogosítanak automatikusan újabb vásárlátogatásra!
•  Aki hamis adatok közlésével (pl. az alkalmazotti jogviszony hamis igazolásával) szerez belépést,  

a német Btk. 123. §-a szerint a magánlaksértés vétségét követi el.


