Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Wielkopolski
zaprasza na

Siódme Motocyklowe Spotkanie Mostowców

„MOTOmostowcy 2017”
Szanowni MOTOmostowcy,
Dziękujemy za zgłoszenie udziału w tegorocznym spotkaniu.
Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące planu imprezy:

Spotkanie „MOTOmostowcy 2017” odbędzie się w dniach 13-14.05.2017r.
w hotelu Szablewski w Dymaczewie Nowym k . Poznania
Szczegółowy plan spotkania MOTOmostowcy 2017:
Data

13.05.2017
(sobota)

14.05.2017
(niedziela)

Godzina
8.00-10.00
10.00-16.30
Około 16.30
17.00 – 22.00
22.00 – 3.00
09.00-11.00
10.00-12.00
12.00-14.00*

Plan spotkania
Zbiórka w Domu Wypoczynkowym POD STRZECHĄ w Giewartowie
Czas na wycieczkę
Przyjazd do Hotelu Szablewski w Dymaczewie Nowym
Wieczorne spotkanie przy ognisku, grill
18.00-21.00 – Mecz Bumper Ball i inne!
21.00-23.00 – Koncert zespołu Własny Port
Dyskoteka w pubie ośrodka
Śniadanie
Odpoczynek
Pożegnanie Gości i szczęśliwy powrót do domów
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*) doba hotelowa kończy się o godzinie 14.00.

Szczegółowy opis przebiegu spotkania:
Spotkanie rozpoczynamy w sobotę 13.05.2017r o godzinie 10.00 w domu wypoczynkowym POD STRZECHĄ
w Giewartowie k. Słupcy. Ośrodek dysponuje pokojami gościnnymi w związku z powyższym, osoby dojeżdżające z
odległych miejsc mogą we własnym zakresie i na własny koszt dokonać rezerwacji noclegu z piątku na sobotę. Dane
kontaktowe i szczegóły dojazdu na stronie internetowej http://www.pensjonat-giewartow.com. Ośrodek przewiduje dla nas 25
miejsc noclegowych, na hasło „MOTOmostowcy” w cenie 50zł/os. Wieczorem obsługa zorganizuje dla gości wspólne
ognisko. Wszyscy uczestnicy wycieczki zbierają się w sobotę 13.05.2017 w domu POD STRZECHĄ w godzinach 8.0010.00. Przed wyjazdem planowany jest posiłek. O godzinie 10.00 ruszamy na wycieczkę. Szczegóły wyjazdu uzależnione są
od warunków pogodowych i zostaną opublikowane około tydzień przed imprezą. W docelowym miejscu spotkania tj. hotelu
Szablewski w Dymaczewie Nowym (szczegóły dojazdu na stronie internetowej http://szablewski.pl/dymaczewo-nowe)
będziemy około godziny 16.30. O godz. 17.00 w świetle ogniska zasiądziemy do wieczornej biesiady. Około godziny 18.00
planowany jest mecz Bumper Ball i inne atrakcje. Około godziny 21.00 zagra dla nas zespół Własny Port. O godzinie
22.00 rozpocznie się dyskoteka w pubie ośrodka.
Niedzielę zaczynamy od śniadania w godzinach 09.00-11.00, następnie chętni mogą skorzystać
z hotelowej sauny (jest bezpłatna, ale trzeba wcześniej zgłosić w recepcji), spacerów nad brzegiem jeziora Dymaczewskiego
(strefa ciszy) lub wykazać się sprawnością fizyczną w meczu siatkówki. Około godziny 12.00 oficjalnie kończymy
spotkanie. Doba hotelowa wydłużona jest do godziny 14.00, więc można wypocząć przed podróżą.

Do zobaczenia!!!
Komunikat 2/2017 - Poznań, 23.04.2017r.
Dodatkowe informacje:
Krzysztof Karpiński
ZMRP Oddział Wielkopolski
Tel. +48 600 227 520
e-mail: motomostowcy@gmail.com

PATRONAT MEDIALNY:

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.
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