
KOMUNIKAT 1/2017 — POZNAŃ, 10 MARCA 2017 R.

Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Wielkopolski zaprasza na

Siódme Motocyklowe Spotkanie Mostowców

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:

Szczegółowy plan spotkania i wycieczki zostanie podany w komunikacie nr 2/2017.

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:
• świetną zabawę w doborowym towarzystwie • wyżywienie • zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych

• pamiątkowe gadżety • bezpłatny parking dla motocykli i samochodów

KOSZTY UCZESTNICTWA (SOBOTA—NIEDZIELA)
• udział w spotkaniu oraz wyżywienie — 60zł/os. • nocleg w pokojach dwuosobowych — 40zł/os

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 Fundacji Nauka dla Budownictwa. Zgłoszenia nie potwierdzone (nie opłacone)
 w w/w terminie będą usuwane z listy. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność wniesienia opłat!

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń 09.04.2017r.

DANE DO PRZELEWU: PKO BP I Oddz. Poznań: 23 1020 4027 0000 1902 0996 0214, Fundacja Nauka dla Budownictwa,
Os. Stefana Batorego 25/28, 60-687 Poznań. TYTUŁ WPŁATY: Motomostowcy 2017, 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

Data   Godzina  Plan spotkania
13.05.17 (sobota)
   11.00 - 12:00 Spotkanie MOTOmostowców (prawdopodobnie w okolicach m. Mogilno)
   12.00 - 17.00 Motocyklowo-mostowa wycieczka krajoznawcza
   17.00 - 18.00 Przyjazd do hotelu Szablewski, zakwaterowanie
   18.00 - 22.00 Grill, ognisko, koncert zespołu muzycznego
   22.00 - 2.00 Dyskoteka w pubie ośrodka [dla wytrwałych :)]
14.05.17 (niedziela)
   09.00 - 10.00 Śniadanie
   10.00 - 12.00 Czas na relaks
   12.00 - 14.00 Pożegnanie Gości i szczęśliwy powrót do domów

13•14 maja
2017 

Hotel Szablewski
w Dymaczewie Nowym

k. Poznania

PATRONI MEDIALNI

ORGANIZATOR

MotoMostowcy
ludzie z pasją...

SPONSORZY

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.


