Mini@50 Veteránbörze - Szolnok
A 10 éves Alföldi Veterán Börzét – mint azt megelőző leveleinkből tudhatod –
idén ősszel Kánya Zoli (főszervező) az 50 éves Mini jegyében szervezi.
Klubunk megjelenése és a Minik minél nagyobb számban való kiállítása a
jubileumi évünk utolsó kiemelt rendezvénye. Ezt rajtunk kívül Michael
Hwezda osztrák minis barátunk is tudja és egy olyan gesztussal járul
hozzá, hogy a hagyományosan október első hétvégéjén megrendezett nyílt
műhelynapokat, a Ministadl-Fest-et ennek kedvéért elhalasztja október
utolsó hétvégéjére, 24-25-ére.
Ezúton is köszönjük Neked az idei évben a sok aktivitást és részvételt,
kérünk, hogy ha lehetőségeid még engedik, gyere el Szolnokra Minikéddel
és tedd teljessé a Mini Club Hungary jubileumi évét, jubileumi
rendezvénysorozatát!
Még egyszer az alábbiakban a várható program:
0. nap (fakultatív), 2009. október 2., péntek
Érkezés a késő délutáni órákban, szállás elfoglalása
1. nap (fakultatív), 2009. október 3., szombat
Programterv:
800 Ébresztő, reggeli, felkészülés a túrára.
900
Szervezett
túra
(megfelelő
számú
érdeklődő
esetén)
Békésszentandrás - Horty duzzasztómű, Cserkeszőlő – Fürdő és ebéd
(Össztáv: 123 km). Az útvonal az interneten, a Google Map-on is
megtalálható, Mini Túra-ként.
1700 Visszaérkezés a szállásra.
1745 Indulás a cora-parkolóba.
1800 (kötelező) Szlalomverseny a cora-parkolóban. Az első három
helyezettet díjazzuk (vasárnap) és minden versenyző a cora vendége
egy menüre!
2. nap (mégkötelezőbb), 2009. október 4., vasárnap
Megjelenés vasárnap korhű (60-as, 70-es évek) ruházatban!!!
700 Ébresztő, reggeli, felkészülés a felvonulásra!
800(!!!) Felvonulás Szolnok városában, felvezetéssel (kb. 14 km, 30-40
perc)
830-845 Érkezés a cora-parkolóba, a kiállítási terület elfoglalása
900-1100 Kiállítás és szépségverseny közönségszavazással
1130-1200 Eredményhirdetés, díjátadó (Szlalom- és szépségverseny)

A szállás megoldott a Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Turisztikai
és Szabadidő Központjában, mely fás, ligetes területen helyezkedik el a Tisza
partja mellett, a kiállítás helyszínétől (cora) 3 km-re.
Ha elfoglaltságod másképp nem engedi, vasárnap mindenképpen
szeretettel várunk, hiszen az a Veterán Börze és a Találkozó kiemelt
napja!

Árak:
- Kőházak (3, 4, vagy 6 ágyas kivitelben, zuhanyzóval, WC-vel): Csak a
miniseknek egységesen 1800 Ft/fő/éj
- Faházak (6 ágyas, emeletes ágyakkal, közös zuhanyzóval és WC-vel): 1650
Ft/fő/éj
- Sátorozási lehetőség: 1000 Ft/fő/éj
Közösségi helység - asztalokkal, székekkel, TV-vel rendelkezésre áll: 50 főt
befogadó kőépület! Főzési lehetőség (bográcsolás): Sajnos tűzgyújtási tilalom
miatt erre nincs lehetőség, viszont biztosítani tudnak előzetes igény szerint
vacsorát (650 Ft) és reggelit (550 Ft) Cím: 5001 Szolnok-Tiszaliget Web:
www.turisztikaikozpont.hu
A szállás miatt és mivel a Mini-kiállításra szeretnénk minden jelen lévő
Minihez adattáblát csináltatni, kérünk, hogy ne mulassz majd el a
jelentkezési táblázat kitöltésével időben jelentkezni, legkésőbb
szeptember
27-ig!
A
www.miniclub.hu
weboldal
találkozók
menüpontjában, „29. Alföldi Veterán Börze” résznél találod meg, innen tudod
letölteni. Elektronikus formában a kitöltött lapokat az info@miniclub.hu-ra
várjuk. Részvételi díj nincs!
Amit a Börze szervezője tud nyújtani: szombati túrát duzzasztóműi
bejárással, fürdőzéssel, esti jó hangulatú szlalom versenyt, a versenyzőknek
ajándék menüt, az első 3 helyezettnek díjakat, egy vasárnapi Minifelvonulást, kiállítást közönségdíjas szavazással!
Amit Tőled várunk: Gyere el, túrázz együtt, majd versenyezz egyet a Minis
csapattal, vegyél részt a felvonuláson, mutasd meg Minidet az ünnepi
kiállításon a 29. Alföldi Veterán Börzén és érezd jól magad!
29. Alföldi Veteránbörze – Szolnok, cora parkoló - 2009. október 2-4.
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