Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Wielkopolski
zaprasza na

Trzecie Motocyklowe Spotkanie Mostowców

„MOTOmostowcy 2013”
Szanowni Państwo,
Dziękujemy za zainteresowanie spotkaniem „MOTOmostowcy 2013”
Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące spotkania:

Spotkanie „MOTOmostowcy 2013” odbędzie się w dniach 11-12.05.2013r.
w hotelu Szablewski w Dymaczewie Nowym k . Poznania

www.szablewski.pl

ul. Pod Topolami 1, Dymaczewo Nowe
(GPS :N 52° 13’ 49", E 16° 45’ 51")

Organizatorzy zachęcają do spotkania się w sobotę 11.05.2013r o godzinie 11.00 w restauracji Dom nad
Rzeką w Skwierzynie, gdzie zostanie podany obiad, a następnie do wzięcia udziału we wspólnym wyjeździe
szlakiem mostów zwodzonych w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym (MRU). Organizatorzy zaznaczają, że
wyjazd nie jest częścią spotkania i organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uczestników.
Wyjazd z parkingu restauracji o godzinie 12.00.

Skwierzyna, ul. Mostowa 3 (GPS: N 52° 60’ 22", E 15° 49’ 90")

Więcej szczegółów i planowana trasa przejazdu – patrz plik Trasa_przejazdu_2013.pdf
PATRONAT
Plan spotkania
MEDIALNY:
Uczestnicy spotkania „MOTOmostowcy 2013” biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Organizator nie odpowiada za
straty materialne oraz ewentualne szkody na zdrowiu powstałe na skutek udziału w imprezie. Organizator zastrzega sobie prawo do
odmowy przyjęcia zgłoszenia oraz zmian w programie bez podania przyczyny.

SPONSORZY:

MOTOmostowcy 2013:
Data

11.05.2013
(sobota)

12.05.2013
(niedziela)

Godzina
17.00
17.00-18.00
18.00 – 22.00
21.00 – 2.00
09.00-10.00
12.00*

Plan spotkania
Rozpoczęcie spotkania w Hotelu Szablewski w Dymaczewie Nowym
Zakwaterowanie gości
Wieczorne spotkanie przy grillu (kolacja)
19.00-20.00 – Projekcja filmów z poprzednich spotkań MOTOmostowców
18.00-21.00 – Park rozrywki
Dyskoteka w pubie ośrodka (dla wytrwałych ☺)
Śniadanie
Pożegnanie Gości i szczęśliwy powrót do domów

*) doba hotelowa kończy się o godzinie 14.00.
Organizatorzy zapewniają:
- świetną zabawę w doborowym towarzystwie,
- wyżywienie (obiad w Skwierzynie, kolacja grillowa, śniadanie w niedzielę),
- zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych,
- pamiątkowe gadżety,
- bezpłatny parking dla motocykli i samochodów.
Koszty uczestnictwa w spotkaniu MOTOmostowcy 2013:
- Udział w spotkaniu oraz wyżywienie - 60zł/os
- Nocleg w pokojach dwuosobowych – 40zł/os
Wpłaty należy dokonać na konto Fundacji Nauka dla Budownictwa w nieprzekraczalnym terminie do dnia
21.04.2013r.
Dane do przelewu (uwaga zmiana numeru konta):
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 2013, imiona i nazwiska uczestników.
Brak wpłaty we wskazanym wyżej terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z udziału w imprezie.
Wpływ środków na konto Fundacji będzie jednocześnie potwierdzeniem uczestnictwa w spotkaniu.
Organizatorzy nie zwracają poniesionych kosztów w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie.
Osoby które nie wysłały zgłoszenia w terminie do 31.03.2013r., a chciałyby uczestniczyć w spotkaniu proszone
są o kontakt z organizatorem. W przypadku dostępności miejsc będzie możliwość wzięcia udziału w imprezie
jednak koszty uczestnictwa w takim przypadku mogą być wyższe niż podane w komunikacie.

Do zobaczenia!!!
Zapraszamy również na nasz Facebook’owy profil www.facebook.com/pages/MOTOmostowcy/103723256447356
oraz forum www.motomostowcy.fora.pl

Komunikat 2/2013 - Poznań, 01.04.2013r.

Dodatkowe informacje:
Krzysztof Karpiński
ZMRP Oddział Wielkopolski
Politechnika Poznańska
Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych
Tel. 61 647 58 36 / +48 600 227 520
e-mail: krzysztof.karpinski@put.poznan.pl

PATRONAT
MEDIALNY:
Uczestnicy spotkania „MOTOmostowcy 2013” biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Organizator nie odpowiada za
straty materialne oraz ewentualne szkody na zdrowiu powstałe na skutek udziału w imprezie. Organizator zastrzega sobie prawo do
odmowy przyjęcia zgłoszenia oraz zmian w programie bez podania przyczyny.

SPONSORZY:

