A JELENTKEZŐNÉL MARAD! 1 személy, 1 nevezési lap.

A jelentkező neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NEVEZÉSI LAP

(INFO: www.voluta.hu)

Leitha-Lajta Kajak-Kenu Túra - 2019. június 20-21.
2019. június 20.
6.30 Találkozó a Voluta rétnél, a HÍDNÁL, itt történik a csomagok leadása is a zurndorfi kiszállításhoz!
6.45 Indulás Bruckneudorfba (a buszt pontosan indítjuk, nem tudunk várni…)
9-10.00 A túra megnyitása (eligazítás Bruckneudorfban) - Indulás
Pihenő, hajóátrakás a gattendorf-i vízimalomnál és útközben több alkalommal is, ahol lehetséges, meg ahol kell... :)
15-16.00 Érkezés Zurndorfba – sátortábor, vacsora 17.30-18 óra, tábortűz, ha van kedvetek, akkor szalonnasütés később

2019. június 21.

Részvételi díj: - felnőtteknek

12.700,-Ft (10.000,-Ft+Áfa)

8.00 Reggeli – táborbontás
- gyermekeknek és MVSE tagoknak
6.350,-Ft (5.000,-Ft+Áfa)
9.00 Indulás Zurndorfból
KÉRJÜK ÁTUTALÁSSAL TELJESÍTENI!
Száml.szám: MVSE 59500155-11113553
Mária-ligetnél pihenő, hajóátrakás (A mini „Erőmű” megtekintése)
Hajóátrakás az óvári Lajta -Zsilipnél a Malomági-Lajtára és leereszkedés a vízicsúszdákon
13-14.00 Egy (1!) „üdítő ital” elfogyasztása a Várkert kávézónál, plusz fogyasztás saját kontóra lehetséges
15-16.00 Várható érkezés Mosonmagyaróvárra, az Itatóhoz
Amiről gondoskodnod kell és ajánlott a hajóba:
- vízhatlan zsák, hordó a dolgaidnak, napközbenre.
- élelmiszer (2 napi) és ital az útra, a hajóba - vacsorát és reggelit mi biztosítunk ZURNDORFBAN, helyben
- naptej és szúnyog elleni szer, sapka-kalap a napszúrás ellen, vízálló köpeny (eső esetére...)
- úszónadrág, váltóruha, ragtapasz, egyszerűbb elsősegély felszerelés, vécépapír, papírzsebkendő...
A Te fontos dolgaid:
- érkezz pontosan a megadott időpontra, a reggeli induláskor az Itatóhoz, különben nem tudunk megvárni…
- hozd magaddal útleveledet, vagy (új) személyi igazolványodat (kérhetik a sógoroknál, a túloldalon)
- előző nap (június 19, szerda) 17 és 19 óra között CSAK hajópakolás az MVSE Csónakházban, a csomagok
leadása CSÜTÖRTÖK reggel, indulás előtt van – VÁRUNK SZERETETTEL - ÉREZD NAGYON JÓL MAGAD!
Ajánlott a csomagodba, amit kiszállítunk a táborhelyre külön és PÉNTEK reggel vissza is (ne terheljük a hajót!):
- sátor, hálózsák, matrac az éjszakai pihenéshez + amit összekészítesz magadnak a zsákodba
- váltóruházat, lámpa az esti bolyongáshoz, szúnyogriasztó, tisztálkodási felszerelés, nedves törlőkendő,...
Amiről nem kell gondoskodnod, mert a szervezők biztosítják:
- a túrázók és felszereléseik (hajók, evezők, mentőmellény) kiszállítása Bruckneudorfba
- a túrázók poggyászának kiszállítása az éjszakai szálláshoz (Zurndorf), majd vissza Mosonmagyaróvárra, az
Itatóhoz (tehát ezt NEM visszük magunkkal a hajóba, a reggeli indulás előtt bepakoljuk és külön kivisszük Zurndorfba!)
- a zurndorfi szálláshelyen meleg vacsora vár, italok és reggeli + AZ ÉLMÉNY!
Amennyiben bármilyen kérdésed van a túrával kapcsolatban keresd, Bárdosi Zoltánt (30 6824102 – bardosi.zoltan@gmail.com)

Amennyiben kormányozni nem tudsz és kérsz a kenuba tapasztalt evezőst, jelezd nekünk kérlek
jelentkezésedkor. Nevezési lapodat LEGKÉSŐBB június 18. kedd 12 óráig adhatod Bárdosi Zoltánnak, telefonon
történő egyeztetés után, vagy MAIL-ben, a befizetést igazoló utalási azonosítóval!
A túrán résztvevők anyagi felelősséggel tartoznak a felszerelésért, evezőért és mentőmellényért.
-------------------------------------------------------------------------A szervezőknek adandó! EZT ADD LE CSAK, vagy KÜLD EL MAILBEN! A FENTI RÉSZT TARTSD MEG AZ INFORMÁCIÓKÉRT MAGADNAK!

JELENTKEZÉSI LAP (Leitha-Lajta KAJAK-KENU TÚRA 2019. jún.20-21.)

Sorszám: . . . . . . . . .

Név:…………………..…………………….……… Telefonszám, e-mail:…………………………….…….……………................
Cím:…...………..………………………………………………..……… Születési Ideje:………………………………….................
Jelentkezés dátuma:……………....………… Kormányost, milyen hajót kér: ...……………..................................................…
Egyéb megjegyzés, kivel kíván együtt evezni: ……………………........................................................................................…
Felelősségi nyilatkozat: Alulírott (Résztvevő) az aláírásommal elismerem, hogy a túrán saját felelősségemre veszek részt. Úszni tudok, a
túravezető utasításait mindig követem és betartom!

…………………………………..
Résztvevő

…………………………………..
Szervező

………...
Elfogadva

