Szárazon és vízen a Tisza tónál
(Kerékpáros + gyalogos + kenu túra)
Időpont / létszám:
2020. július 31. – augusztus 02. (3 nap / 2 éjszaka)
Indulás: július 31. (péntek) 6:00 körül;
Visszaindulás: augusztus 02. (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), vagy Országos matricával (Veszprém – Balatonakarattya – M7
– M0 – M31 – M3 – Füzesabony – 33-as út – Poroszló ≈ 285 km)
Tömegközlekedéssel: Veszprém vasútállomás 5:30-kor induló vonattal Bp. Kelenföld vasútállomáson
átszállás Keleti pályaudvarra. Innen a 7:30-kor induló Dália IC-vel Füzesabonyig utazunk (érk.: 8:49).
Tovább utazás (átszállás után) az innen 8:59-kor induló vonatra, érkezés Poroszló vasúti megállóba 9:23kor.
Program: Terv szerint a helyszínen bérelt kerékpárral és kenukkal.
Saját kerékpár igény szerint hozható, szállítása egyénileg.
Költségek 1 főre:
1 felnőtt / gyermek (szállás 3 nap / 2 éjszaka; 16000,- Ft/4fő/éj) összesen:
8000,- Ft
1 főre program (20 fő esetén) költségek
4850,- Ft
(kerékpár 4000,- Ft/fő/nap, kenu 3400,- Ft/4fő/3 óra)
Idegenforgalmi adó (300,- Ft/éj IFA – csak felnőttek)
600,- Ft
Utazási költség:
Telekocsi benzin + országos matrica költsége 1 főre kb.
6000,- Ft
(4 fő/kocsi és 8 l/100 km 400,- Ft/l összesen kb. 570 km + országos matrica, 3500,- Ft)
vagy
Vonatjegy (Veszprém – Budapest – Füzesabony – Poroszló retur, teljes áru: 11125,- Ft)
MIND összesen
19450,- Ft

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

HATÁRIDŐ:
2020. május 31.
Tervezett program:
1. nap: Veszprém – Poroszló utazás, kenutúra a Tisza-tavon (kb. 17 km), gyalogtúra Poroszló – Sarud között
oda-vissza (13 km)
2. nap: Tisza-tó körüli kerékpár túra (kb. 60 km)
3. nap: Poroszló vízi tanösvény bejárása szakvezetéssel (madárgyűrűzés megtekintése) – majd Poroszló –
Veszprém utazás
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)
(Gondolj a környezetedre! Kérjük, a jelentkezésedet digitálisan küldd be!)

Alulírott

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

jelentkezem(-ünk) az EGETE Szárazon és vízen a Tisza-tónál kerékpáros, gyalogos és kenutúrára,
melynek helye: Poroszló; Időpontja: július 31. - augusztus 02..
Nyilatkozom, hogy a tábor helyszínére tömegközlekedéssel , vagy 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: .......................

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 Takarékbank, 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 az Egyesület pénztárába kézpénzben befizetem.

Veszprém, 2020. ………………..
……………………………………..
jelentkező

