Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Wielkopolski
zaprasza na

Trzecie Motocyklowe Spotkanie Mostowców

„MOTOmostowcy 2013”
Dziękując
Państwu
za
udział
w
poprzednich
edycjach
spotkania
pod
hasłem
„MOTOmostowcy – Ludzie z pasją…” oraz za życzliwe przyjęcie powstałej inicjatywy w środowisku nie tylko
mostowym, pragniemy serdecznie zaprosić na kolejną edycję tego wydarzenia.

Spotkanie „MOTOmostowcy 2013” odbędzie się w dniach 11-12.05.2013r.
w hotelu Szablewski w Dymaczewie Nowym k . Poznania
(www.szablewski.pl)
Wstępny plan przedstawia się następująco:
Data
Godzina
Plan spotkania
10.00 - 10.30
Spotkanie MOTOmostowców w Poznaniu
10.30 - 14:00
Motocyklowo-mostowa wycieczka krajoznawcza (dystans około 100km)
11.05.2013
14:00 - 15:00
Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie Gości, poczęstunek obiadowy
(sobota)
15.00 - 17.00
Integracja przez duże „I” ☺
18.00 - 22.00
Kolacja grillowa i ognisko
22.00 - 2.00
Dyskoteka w pubie ośrodka (dla wytrwałych ☺)
09.00 - 10.00
Śniadanie
12.05.2013
(niedziela)
12.00 - 14.00
Pożegnanie Gości i szczęśliwy powrót do domów

Organizatorzy zapewniają:
- świetną zabawę w doborowym towarzystwie
- wyżywienie
- zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych
- pamiątkowe gadżety
- bezpłatny parking dla motocykli i samochodów

Wstępne koszty uczestnictwa:
-Udział w spotkaniu oraz wyżywienie - 60zł/os
-Nocleg w pokojach dwuosobowych - 40zł/os
Ilość miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby chętne do wzięcia udziału w spotkaniu proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego
na stronie www.wlkp.zmrp.pl do dnia 31.03.2013r. na adres: motomostowcy@gmail.com.
W tytule wiadomości proszę wpisać „zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniu MOTOmostowcy 2013”
Zgłoszenia nie są wiążące, a mają na celu jedynie przybliżyć organizatorom ilość oraz profil uczestników.
Po upływie terminu zgłoszeń zainteresowane osoby otrzymają szczegółowe informacje dotyczące spotkania
zwierające m.in. zasady płatności. Dopiero wpływ środków na wskazane konto, będzie jednoznaczny z
potwierdzeniem uczestnictwa w spotkaniu.

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.
Szczegółowe informacje zostaną przedstawione w kolejnym komunikacie po otrzymaniu zgłoszeń, który
zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.wlkp.zmrp.pl.
Zapraszamy również na nasz Facebook’owy profil www.facebook.com/pages/MOTOmostowcy/103723256447356
oraz forum www.motomostowcy.fora.pl

Komunikat 1/2013 - Poznań, 01.02.2013r.

Dodatkowe informacje:
Krzysztof Karpiński
ZMRP Oddział Wielkopolski
Politechnika Poznańska,
Zakład Budowy Mostów
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 i kosztów uczestnictwa bez podania przyczyny.

SPONSORZY:

