Pierwsze Motocyklowe Spotkanie Mostowców

SPONSORZY:

„MOTOmostowcy 2011”
Szanowni Państwo,
Dziękujemy za zainteresowanie spotkaniem „MOTOmostowcy 2011”

Poniżej więcej informacji o spotkaniu:
Spotkanie
MOTOmostowcy
2011
odbędzie
się
w
dniach
07-08.05.2011r.
w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym EXPLORIS nad brzegiem jeziora Kierskiego w Kiekrzu k. Poznania.

www.exploris.pl

ul. Nad jeziorem 105, 60-480 Poznań (+52°28’13”, +16°47’27”)

Organizatorzy zachęcają do spotkania się już o godzinie 10.00 na parkingu przed Politechniką Poznańską
przy ulicy Piotrowo 5 w Poznaniu (przed budynkiem Wydziału Budownictwa) i wzięcia udziału we wspólnym
wyjeździe na most w miejscowości Chrzypsko Małe.
Wyjazd z parkingu Politechniki o godzinie 10.30.

Ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań (+52°24’6”, +16°56’57”)
Więcej szczegółów i planowana trasa przejazdu – patrz plik Trasa_przejazdu.pdf na www.wlkp.zmrp.pl

Osoby które nie wezmą udziału w wyjeździe zapraszamy na godzinę 14.00
Szkoleniowo – Wypoczynkowego EXPLORIS w Kiekrzu. Poniżej szczegółowy plan spotkania.

do

Ośrodka

PATRONI MEDIALNI:

Plan spotkania MOTOmostowcy 2011:
Data

Godzina
14.00

07.05.2011
(sobota)

08.05.2011
(niedziela)
1

14.30
15.00-17.00
18.00 – 22.00
22.00 – 2.00

Plan spotkania

SPONSORZY:

Rozpoczęcie spotkania w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowego EXPLORIS
w Kiekrzu k. Poznania
Poczęstunek obiadowy
Integracja ☺
Kolacja grillowa i ognisko nad brzegiem jeziora

Dyskoteka w barze ośrodka (dla wytrwałych ☺)

09.00

Śniadanie

ok. godz. 11.001)

Pożegnanie Gości i szczęśliwy powrót do domów

) doba hotelowa kończy się o godzinie 12.00

Koszty uczestnictwa w spotkaniu MOTOmostowcy 2011:
Udział w spotkaniu oraz wyżywienie - 40zł/os
Nocleg w pokojach jedno- i dwuosobowych – 35zł/os
Powyższe
ceny
dotyczą
osób,
które
(pozostałą część kosztów pokrywają sponsorzy).

wysłały

zgłoszenia

do

dnia

15.03.2011

Osoby, które nie wysłały zgłoszenia w terminie do 15.03.2011, a chciałyby uczestniczyć w spotkaniu proszone
są o kontakt z organizatorami, jednak będą zobowiązane pokryć całość kosztów związanych z noclegiem oraz
wyżywieniem - 145zł/os.
Wpłaty należy dokonywać na konto ZMRP o. Wielkopolski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.04.2011r.
Dane do przelewu:
PKO BP I Oddz. Poznań: 15-1020-4027-0000-1802-0311-9773
Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Oddział Wielkopolski
ul. Strzelecka 11,
61-845 Poznań
Tytuł wpłaty: Motomostowcy 2011, imię i nazwisko uczestnika
Brak wpłaty we wskazanym wyżej terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z udziału w imprezie. Wpływ
środków na konto ZMRP o. Wilekopolskiego będzie jednocześnie potwierdzeniem uczestnictwa w spotkaniu.
Organizatorzy nie zwracają poniesionych kosztów w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uczestników spotkania MOTOmostowcy 2011.
Wniesiona opłata obejmuje:
- uczestnictwo w spotkaniu,
- wyżywienie (poczęstunek obiadowy, kolacja grillowa, śniadanie w niedzielę2)),
- zakwaterowanie w pokojach 1 lub 2 osobowych2),
- zamknięty w godzinach nocnych, niestrzeżony parking dla motocykli,
- świetną zabawę w doborowym towarzystwie ☺.
2

) tylko w przypadku uiszczenia opłaty za uczestnictwo i nocleg

Gościem honorowym spotkania będzie dr hab. inz. Arkadiusz Madaj prof. PP – przewodniczący
ZMRP o. Wielkopolskiego.

Do zobaczenia!!!
Dodatkowe informacje:
Krzysztof Karpiński
Politechnika Poznańska,
Zakład Budowy Mostów
Tel. 61 647 58 36 / +48 600 227 520
e-mail: krzysztof.karpinski@put.poznan.pl

PATRONI MEDIALNI:

