
Komunikat nr 1/2023 - Poznań, dn. 10 marca 2023 r.

Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Wielkopolski zaprasza na

Jedenaste Motocyklowe Spotkanie Mostowców,
które odbędzie się w dniach 12 - 14 maja 2023 r. - Perła Borów m. Tleń (województwo kujawsko-pomorskie)

Spotkanie już na stałe wpisało się do kalendarza wydarzeń mostowych w Polsce. Jest doskonałą okazją do podzielenia 
się tym, co kochamy z kolegami i koleżankami z branży. Tworzy ono wspaniałą okazję do nawiązania bliższych 

kontaktów czy wymiany doświadczeń, nie tylko zawodowych.

Nie masz motocykla, ale utożsamiasz się z nami? Zadeklaruj swoją obecność i dołącz do nas! Wszyscy nasi przyjaciele
i sympatycy będą mile widziani. Na spotkanie można zabrać również osoby towarzyszące.

Wstępny plan przedstawia się następująco:

Data   Godzina Plan spotkania

Piątek, 12 maja  16.00 - 20.00 Zakwaterowanie MOTOmostowców w Ośrodku Perła Borów w Tleniu
   20.00 - 23.00 Wieczorne rozmowy przy ognisku

Sobota, 13 maja 08.00 - 10.00 Śniadanie
   10.00 - 16.00 Motocyklowo-mostowa wycieczka krajoznawcza
   18.00 - 23.00 Biesiada grillowa przy ognisku
   22.00 - 02.00 Dyskoteka

Niedziela, 14 maja 08.00 - 10.00 Śniadanie
   10.00 - 12.00 Czas na relaks, zespołowe gry sportowe dla chętnych
   12.00 - 14.00 Zakończenie zlotu, pożegnanie gości

Organizatorzy zapewniają:

Świetną zabawę w doborowym towarzystwie * Wyżywienie HB * Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3
osobowych * Pamiątkowe koszulki * Bezpłatny parking dla motocykli i samochodów na zamkniętym terenie ośrodka

Koszty uczestnictwa (Piątek-Niedziela):

Udział w spotkaniu, noclegi z wyżywieniem HB w dniach piątek-niedziela* - 450 zł/os.
*- nie ma możliwości dokonania opłaty tylko za pobyt piątek-sobota.

Osoby chcące wziąć udział w spotkaniu proszone są o wypełnienie  formularza zgłoszeniowego dostępnego
na stronie w w w . m o t o m o s t o w c y . p l  oraz przesłanie w ciągu 5 dni na adres motomostowcy@gmail.com 

potwierdzenia dokonania wpłaty na niżej wskazane konto ZMRP.  Zgłoszenia nie potwierdzone (nie opłacone)w w/w 
terminie będą usuwane z listy. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność wniesienia opłat!

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń 27.03.2023 r.

Dane do przelewu:

mBank: 49 1140 2004 0000 3502 8089 2030,
Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa. 

Tytuł wpłaty: MOTOmostowcy 2023, imiona i nazwiska uczestników.

Organizatorzy nie zwracają poniesionych kosztów w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie. 

Dodatkowe informacje:

Krzysztof Karpiński, ZMRP O. Wielkopolski, tel. +48 600 227 520, e-mail: motomostowcy@gmail.com

Komunikat ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego. 
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie imprezy, a nawet jej odwołania

w przypadku zaistnienia przeszkód niezależnych od Organizatora.


