MEGHÍVÓ
XXIII. International Mini Weekend
Időpont:
Helyszín:

2018. július 11-15.
Balatonszemes, Vadvirág Kemping & Üdülőfalu
(8636 Balatonszemes, Lellei u. 1-2.)

Jelentkezés, szállásfoglalás, regisztráció
Kérjük, jelentkezésedet küldd az elnökség szokásos címére (info@miniclub.hu) és
amennyiben lehetséges, jelentkezésedkor használd a mellékletben, ill. honlapunkon (a
Találkozók menüpont alatt az aktuális IMW cikkében) található regisztrációs táblázatot, vagy
add meg az ott kért infókat. Minden esetben visszaigazolást küldünk a jelentkezésedről.
Szállásfoglalásod és jelentkezésed véglegesítéséhez, kérjük, a szállásdíj 30%-át és a
regisztrációs díjat utald át/fizesd be a következő bankszámlaszámra:
Pribil András, MKB, 10300002-50706205-11103287
(Ne a Mini Club Hungary számlájára, ahová a tagdíjat szoktad!)
A közlemény rovatba írd a Neved és azt, hogy „IMW”) vagy keress minket, és megbeszélés
alapján egyéb módon rendezd. Ha kérdésed van, hívj vagy írj.
A szállásfoglalás és az előleg átutalásának határideje: 2018. április 25.
A kedvezményes regisztráció határideje 2018. június 11.

Program (Részletes program hamarosan…)
2018.07.11. Szerda
- Érkezés délutántól
- Sátorállítás, szállás elfoglalása, strandolás, szabadprogram
2018.07.12-13. Csütörtök vagy péntek
- Egész napos Minis kirándulás
- Délután érkezés vissza a kempingbe, strandolás, szabadprogram
2018.07.12-13. Csütörtök vagy péntek – Autómentes nap
- Autómentes kirándulás
- Estefelé érkezés a kempingbe, strandolás, szabadprogram
2018.07.14. Szombat
- Tájékozódási rallye
- Délután érkezés vissza a kempingbe
- Szelepfedél verseny
- Közös vacsora (bográcsozás az IMW főszakácsának vezérletével)
- Eredményhirdetés, díjkiosztó
2018.07.15. Vasárnap
- Könnyes búcsú és távozás
A Mini Club Hungary és a találkozó szervezői fenntartják a programváltoztatás jogát.
Mini Club Hungary – 2120 Dunakeszi, Esze Tamás u. 28.
www.miniclub.hu
Pk.60159/1995, Tsz. nyilvántartási szám: 1208

Részvételi díj, regisztráció
Klubtag, jelentkezés június 11-ig: 5.000 Ft/autó, június 11-e után: 7.000 Ft/autó
Nem klubtag, jelentkezés június 11-ig: 10.000 Ft/autó, június 11-e után: 14.000 Ft/autó
A regisztrációs díj tartalmaz: 1 db rallye táblát, 1 db találkozó matricát, 1 db pólót, 1 db
itinert, 1 főre a szombati vacsorát. (Késői és helyszíni regisztráció esetén a fentieket csak a
készlet erejéig, érkezési sorrendben tudjuk biztosítani.)
Kísérőknek:
Szombati vacsora 1.200 Ft/fő
Találkozó póló 1.500 Ft/db

Szállás
Szállásunk a balatonszemesi Balatontourist Vadvirág Kemping & Üdülőfaluban lesz,
közvetlenül a Balaton partján, közel 600 méter hosszú saját partszakasszal. Lehetőség van
üdülőházak és sátorhelyes parcellák foglalására is. A 4 fős „Viola 2” üdülőházakhoz 2x2
ágyas hálófülke, nappali (TV-vel), főzőfülke (elektromos főzőlap, filteres teafőző,
hűtőszekrény, edények), zuhanyzó/WC és félig fedett terasz tartozik. Igény szerint a faházak
pótágyazhatók (max.+1 fő). A 60-79 m2-es „citrom” és a kicsit tágasabb, 80-99 m2-es
„narancs” parcellák 6 fő, valamint 2-3 Mini befogadására alkalmasak, áramvételi
lehetőséggel. A kempingben élelmiszerüzlet és büfé üzemel. A kemping térképe: ITT.
Árak:
Viola
-

2 üdülőház (További információ: ITT) – 20 db 2+2 fős, pótágyazható üdülőház
24.500 Ft/éj, 6125 Ft/fő/éj (utóbbi csak teljes kihasználtság, 4 fő/ház esetén!)
IFA (18 év felett): 450 Ft/fő/éj
Kisállat: 1100 Ft/kisállat/éj

Sátor
-

(További információ: ITT) – 8 db parcella, összesen 48 fő részére
"Citrom" parcella (6 fős, 60-79 m2): 3800 Ft/éj, 634 Ft/fő/éj (6 fő/parcella esetén)
"Narancs" parcella (6 fős, 80-99 m2): 4200 Ft/éj, 700 Ft/fő/éj (6 fő/parcella esetén)
Személyi díj: 1600 Ft/fő/éj (felnőtt), 1100 Ft/fő/éj (gyermek 14 éves korig)
IFA (18 év felett): 450 Ft/fő/éj
Kisállat: 1100 Ft/kisállat/éj

Napi belépő szállás nélkül
- Személyi díj: 800 Ft/fő/nap (felnőtt), 500 Ft/fő/nap (gyermek 14 éves korig)
- Parkolás a kempingben: 1000 Ft/autó/nap (a kempingen kívül ingyenes)

Előleg
A szállásfoglaláshoz kérjük, a szállás díj 30%-ának megfelelő ELŐLEGET 2018. április 25ig utald át/fizesd be a következő bankszámlaszámra (Pribil András, MKB, 1030000250706205-11103287, a közlemény rovatba írd a Neved és azt, hogy „IMW”). A befizetett
előleget mi továbbutaljuk a kemping részére. Az április 25-i határidőt kérjük, szigorúan
tartsátok be, az ezután érkező foglalásokat csak a rendelkezésre álló helyek függvényében
tudja a kemping biztosítani. Az előleg összege a találkozót megelőző 30. napig (2018. június
11-ig) történő lemondás esetén visszajár.

További információk a programokról és egyéb költségekről hamarosan…
Mini Club Hungary – 2120 Dunakeszi, Esze Tamás u. 28.
www.miniclub.hu
Pk.60159/1995, Tsz. nyilvántartási szám: 1208

