
Kedves Sporttársak!

A 2009. évi offroad díjkiosztóval és azzal egy időben megrendezésre kerülő Autocross
30 éves jubileumi gálával kapcsolatosan az alábbiakról szeretnélek benneteket
tájékoztatni:

A díjkiosztó helyszíne: Siófok, Hotel Azúr

Időpontja: 2009. november 28-29.

A szállás elfoglalható: november 28-án 10 órától

A szállás elhagyása: november 29-én 14 óráig

Részvételi díj:

• 17.000 Ft/fő/éj kétágyas szobában történő elhelyezéssel

• Az egyágyas elhelyezés feláras 22.500 Ft

• Gyermekek esetén: 0-2 éves ingyenes, 2-12 éves 8.800 Ft/fő

• Lehetőség van csak vacsora igényre, melynek ára 7.500 Ft/fő

• Lehetőség van arra, hogy nagyon kedvezményes áron (14.000 Ft/fő/éj,
mely félpanziós ellátást tartalmaz) meghosszabbítsátok a pihenéseteket -
csütörtök, péntek, illetve vasárnap -

• Tervezünk - igény esetén - szombat délelőttre focimeccset 10 órai
kezdettel.

Jelentkezni lehet
1. Aktív versenyzők csapata ifj. Pap László: 06-209-764-058
2. Nem aktív versenyzők csapata Radák Sándor: 06-303-272-773
3. Rallycross versenyzők csapata Ujházi Béla: 06-209-364-911

A részvételi díj tartalmazza az alábbiakat:
• Szállás
• Idegenforgalmi adó
• Parkolási díj (garázsban lévő parkolás feláras)
• Gálavacsora

o min. 8 féle hideg előétel
o min. 3 féle leves
o min. 4 főétel a hozzáillő köretekkel
o min. 12 féle salátabüfé öntetekkel
o 4 féle desszert (sütemény)
o min. 4 féle gyümölcs
o min. 4 féle sajtbüfé
o fagylalt



• Gálaműsor
• Wellness központ használata:

o Úszó-, és élménymedence
o Termál és pezsgőfürdő
o Jégbarlang
o Szauna, bioszauna
o Gőzfürdő

• Kondicionáló terem
• Fitnesz terem
• Gyermek játszóház használat
• Büféreggeli

Hagyományosan idén is sor kerül a tombolasorsolásra, várjuk a felajánlásokat.

Jelentkezési határidő: 2009. október 31.
- a jelentkezéseket kérjük az egyesületi vezetők részére eljuttatni a részvételi díj

megfizetésével egyidejűleg -
(a kétágyas szobák a főépületben korlátozott számban állnak rendelkezésre, ezért a

jelentkezés sorrendjében foglalhatók le)

Szervező:

Kanizsa Autocross SE (8800 Nagykanizsa, Petőfi S. út 116.)
Elnök: Radák Sándor

(radak.sandor@invitel.hu; 06-30-327-2773)

Üdvözlettel:

Radák Tímea
radak_timea@freemail.hu
06-30-324-0310
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