Medúzák nyomában a Szigetközben kenutúra
2018. július 28.
Időpont / létszám:
2018. július 28. (szombat)
Indulás: július 28., reggel 6:30 körül;
Visszaindulás: aznap a program végén, 16:00 körül.
A programhoz minimális létszám 15 fő (több lehet kevesebb nem).
Utazás / ellátás:
Utazás: Telekocsi rendszerben oda-vissza.
Ellátás: egyénileg. Közös étkezés (ebéd) külön megbeszélés szerint!
Terv szerint az Eurovizitúra vezetésével és kenuival.
Költségek 1 főre:
1 felnőtt (kenutúra program költség minimum 15 fő esetén):
Egyéb költség:
Telekocsi benzin költsége 1 főre kb.
(4 fő és 8 l/100 km 370,- Ft/l összesen kb. 300 km, 9000,- Ft)
MIND összesen

3750,- Ft
2250,- Ft
6000,- Ft

Jelentkezés a csatolt a Jelentkezési lap kitöltésével és egyidejűleg
3000,- Ft/fő előleg befizetésével lehetséges.
HATÁRIDŐ:

 2018 június 30. 

Program tájékoztató:
A Szigetköz egy belső rejtett kis tavában, kissé korábban az eddigiektől, megjelentek a fátyolos
édesvízi medúzák! A megtekintésükre felfedező hétvégi vízitúrákat szervezünk.
Pulzálva felfelé lebegve úszkálnak érdekes kocsonya testükkel a kis fátyolos édesvízi medúzák,
melyek nyugalmukat átadva üzennek nekünk is…
A túradíj tartalma: a túrakenuk, felszerelések (lapát, mellény), kenuk szállítása, lelkes túravezetést.

További információ (jelentkezés / előleg befizetés):
Telefon: Stéger Ildikó 06-70/392-45-43, Váradi Kálmánné 06-30/245-35-59
(program): E-mail egete@chello.hu, illetve 8200 Veszprém, Diófa u. 5.

Jelentkezési lap
A jelentkezési lap számítógépen is kitölthető!
(pl. Adobe Acrobat Reader, (vagy más pdf olvasó) programmal)

Alulírott

........................................................................................................................................

továbbá:

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(Kiskorú önálló részvétele esetén szülői (gondviselői) nyilatkozat is szükséges.)

jelentkezem(-ünk) az Egészség és Egység a Természettel Egyesület „Medúzák nyomában a
Szigetközben” kenutúrájára, melynek időpontja: július 28. (szombat).
Nyilatkozom, hogy a telekocsi rendszerben saját  autómmal, illetve  utasként veszek részt.
Saját autó esetén, a szabad helyek száma: …… db
Telefonszámom: .....................................
Posta címem (ha nincs e-mail cím)

e-mail címem: .......................................................

.......................................................................................

Tudomásul veszem, hogy az egyesület az előleg összegét visszafizetni csak akkor tudja, ha a
visszamondó önmaga helyett másik résztvevőt biztosít.
Az Egyesület B3 TAKARÉK Szövetkezet, 73900085-10019205-00000000 számlájára egyidejűleg
3000,- Ft/fő előleget, összesen: …………………. Ft -t
*

átutalok*

Utalás esetén jelölni!

vagy személyesen a jelentkezési lappal együtt az Egyesület részére kézpénzben átadom.
Veszprém, 2018. ___________
……………………………………..
jelentkező
Itt leválasztandó

Elismervény
Az Egészség és Egység a Természettel Egyesület elismeri, hogy ...….….…….……………….. a
jelentkezési lapon megnevezett résztvevők utáni előleget, azaz …………………………… Ft –ot a
mai napon befizette.
Veszprém, 2018. ___________
……………………………………..
Átvevő
Infó: Telefon: +3670/392-45-43, +3670/392-44-83, +3630/245-35-59, E-mail: egete@chello.hu

