Tisza tó körül
(Kerékpáros + kenu túra)
Időpont / létszám:
2019. augusztus 09. – augusztus 11. (3 nap / 2 éjszaka)
Indulás: augusztus 09. (péntek) 6:00 körül;
Visszaindulás: augusztus 11. (vasárnap) 16:00 körül.
Tervezett létszám 20 fő.
Szállás / ellátás:
Szállás: Poroszló, Nyárfa Kempingben.
Ellátás: egyénileg (reggeli és vacsora) a szálláson. Ebéd egyéni megoldással az egyes helyszíneken.
Közös étkezés külön megbeszélés szerint!
Megközelítés: Telekocsi rendszerben (20 főre minimum 4/5 db személyautó szükséges)
Megyei matricával ((Fejér és Pest) Veszprém – 8-as út – M7 – M0 – M31 – M3 – Hatvan – 3-as út –
Füzesabony – 33-as út – Poroszló ≈ 285 km)
Országos matricával (Veszprém – Balatonakarattya – M7 – M0 – M31 – M3 – Füzesabony – 33-as út –
Poroszló ≈ 285 km)
Program: Terv szerint a helyszínen bérelt kerékpárral és kenukkal.
Saját kerékpár igény szerint hozható, szállítása egyénileg.
Akik nem vesznek részt a kerékpár- illetve a kenutúrán, azok választhatják az Ökocentrum megtekintését,
programjait, vagy fürödhetnek Tiszafüreden a Thermál Strand- és Gyógyfürdőben, illetve saját programot is
szervezhetnek.
Költségek 1 főre:
1 felnőtt / gyermek (szállás 3 nap / 2 éjszaka; 12000,- Ft/4fő/éj) összesen:
6000,- Ft
1 főre program (20 fő esetén) költségek
7650,- Ft
(kerékpár 4000,- Ft/fő/nap, kenu 3400,- Ft/4fő/3 óra, Ökocentrum belépőjegy 2800,-/fő)
Idegenforgalmi adó (300,- Ft/éj IFA – csak felnőttek)
600,- Ft
Egyéb költség:
Telekocsi benzin + országos matrica költsége 1 főre kb.
5000,- Ft
(4 fő/kocsi és 8 l/100 km 360,- Ft/l összesen kb. 570 km + országos matrica, 3500,- Ft)
MIND összesen
19250,- Ft

Jelentkezés a csatolt a Jelentkezési lap kitöltésével és egyidejűleg
8000,- Ft/fő előleg befizetésével lehetséges.

HATÁRIDŐ:
2019. június 30.
Tervezett program (részletes kidolgozás folyamatban!, változhat!):
1. nap: Veszprém – Poroszló (autó kb. 285 km), Ökocentrum megtekintése, szállás elfoglalása
2. nap: Tisza-tó körüli kerékpár túra (kb. 70 km), majd fürdés a szabad strandon vagy Tiszafüreden
3. nap: Poroszlóról kenutúra (kb. 4 óra) – majd Poroszló – Veszprém (autó kb. 285 km)
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

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

jelentkezem(-ünk) az Egészség és Egység a Természettel Egyesület Tisza-tavi kerékpáros és
kenutúrára, melynek helye: Poroszló; Időpontja: augusztus 09. – 11..
Nyilatkozom, hogy a telekocsi rendszerben saját autómmal, illetve utasként veszek részt.
Saját autó esetén, a szabad helyek száma: …… db
A kerékpár túrán , valamint a kenutúrán részt veszek. (A megfelelő helyen kell X-et írni.)
Értesítési 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
8000,- Ft/fő előleget, összesen: …………………. Ft -t
(A közlemény rovatba kérjük megadni a program nevét!)

*

átutalok*

Utalás esetén jelölni!

vagy személyesen a jelentkezési lappal együtt az Egyesület részére kézpénzben átadom.

Veszprém, 2019. ………………..
……………………………………..
jelentkező
Itt leválasztandó

Elismervény
(készpénzes befizetéshez)

Az Egészség és Egység a Természettel Egyesület elismeri, hogy ...….….…….……………….. a
Tisza-tavi

program

jelentkezési

lapján

megnevezett

résztvevők

utáni

előleget,

azaz

……………………. Ft –ot a mai napon készpénzben befizette.
Veszprém, 2019. ……………….
……………………………………..
Átvevő
Infó: Telefon: +3670/392-45-43, +3670/392-44-83, +3630/245-35-59, E-mail: egete@chello.hu

