Életet az éveknek

12. oldal

MEGHÍVÓ
az „Életet az éveknek” Művészeti Együttesek és Szólisták Fesztiváljára
2017. október 11-13. (szerda-csütörtök-péntek)
Egerbe, HOTEL FLÓRÁBA
(Eger, Fürdő u. 5.)
JELENTKEZHETNEK:
1. szóló ének (népdal, nóta, operett, sanzon, stb.)
2. vers, próza, mesemondás
3. hangszeres szólisták, együttesek
4. népdalkörök, énekkarok
5./ tánccsoportok (néptánc, moderntánc, szalontánc, hagyományőrző táncok, stb.)
6./ színjátszó körök, (jelenetek, kabaré, stb.)
Műsoridő: egyéni szereplőknél 5 perc, csoportoknál 10 perc
NEVEZÉS: A jelentkezéseket 2017. június 20-áig várjuk a mellékelt nevezési lapon, mely letölthető a
www.eletetazeveknek.hu honlapról is. Kérjük, hogy a jelentkezést minél előbb tegyétek meg, ne várjátok meg a jelentkezési
határidő végét. A jelentkezéseket az érkezés sorrendjében fogadjuk el.
NEVEZÉSI DÍJ:
„Életet az éveknek” Klubszövetséghez tartozók részére, akik a szállodai szolgáltatást is igénybe veszik, két éjszakát a Hotelben
töltenek.:
- szólistáknak
1500 Ft/fő
- csoportoknak:
2500 Ft/csoport
Más nyugdíjas szervezethez tartozóknak, akik a szállodai szolgáltatást is igénybe veszik, két éjszakát a Hotelben töltenek, illetve
az Életet az éveknek Klubszövetséghez tartozók részére, akik nem vesznek igénybe szállodai szolgáltatást.
- szólistáknak
2500 Ft/fő
- csoportoknak:
3500 Ft/csoport
Azok a csoportok és szólisták, akik más nyugdíjas szervezetekhez tartoznak, és a szállodai szolgáltatást nem veszik igénybe (nem
töltenek a Hotelben éjszakát), azoknak a NEVEZÉSI DÍJA:
- szólistáknak:
3500 Ft/fő
- csoportoknak
4500 Ft/csoport
A nevezési lapokat a következő postai címre küldjétek vissza: Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége, 1094 Budapest, Balázs Béla u. 18. II. emelet, fax: 06/1/327-0118, e-mail: nyugszov@hu.inter.net
KEDVEZMÉNYES SZÁLLÁS LEHETŐSÉG:
Mind a nevezési díjat, mind a szállodai szolgáltatás díját a visszaigazolásunkat követően kell befizetni. Visszaigazolásunkkal
egy időben fogjuk megküldeni a befizetéshez szükséges csekket. Felhívjuk a figyelmeteket, hogy a nevezési és szállodai részvételi díjakat legkésőbb 2017. augusztus 16-áig be kell majd fizetni. Tudjuk, hogy sok klubban nyári szünet lesz, ezért kérjük,
hogy a klubvezető, csoportvezető már a jelentkezéskor hívja fel a tagok figyelmét a díjfizetésre, és gyűjtse össze a részvételi
díjat.
EGER HOTEL FLÓRA:
Az ár két éjszakás foglalás esetén:
3 nap/2 éjszaka félpanziós ellátással
23.500,- Ft/fő/2éj kétágyas szobában
3 nap/2 éjszaka félpanziós ellátással
27.900,- Ft/fő/2éj egyágyas szobában
Pótágy kétágyas szobában: 8.000 Ft/fő/éj.
Az ár tartalmazza a szállást félpanzióval (büfé reggelivel, büfé vacsorával), wellnes részleg (élménymedence, jacuzzi, infra -,
finn, illat- és gőzszauna használatát, valamint ingyenes átjárást az élményfürdővel, nyitott termálfürdővel - télen is igénybe vehető - bővített szomszédos strandra), ÁFA-t, IFA-t. A városi strand használatához, gyógyfürdőhöz mágneses karszalagra van
szükség, melyet a Hotel recepcióján 2000 Ft-os kauciós díj ellenében van lehetőség kérni, melyet elutazáskor visszafizetnek.
Fürdőköpeny használata 400 Ft/fő/éj. A zárt parkoló kisbuszok és autók részére díjtalan.
A programban szerepel fakultatív jelleggel - igény szerint: Eger nevezetességeit bemutató kisvonatozás, a Szépasszonyvölgyében borkóstolás (részvételi díjat a visszaigazoláskor közöljük); egri Vár megtekintése nyugdíjasok részére (Vármúzeum, Gárdonyi Emlékház, Palóc kiállítás) (belépőjegyes); gyalogos túra idegenvezetővel Eger nevezetességeihez (ingyenes); szűrő programok (ingyenes); goblein kiállítás; zenés, táncos ismerkedési est (300,- Ft/tombola megvásárlásával). A fakultatív programokra a
helyszínen kell majd jelentkezni a megérkezéskor. Fizetni is ott kell értük. A programra szeretettel várunk családtagokat, kísérőket, szurkolókat is.
Jelentkezés és információ kérhető:
Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége
1094 Budapest, Budapest, Balázs Béla u. 18., tel/fax: ,06/1/327-0118
nyugszov@hu.inter.net
www.eletetazeveknek.hu
Budapest, 2017. április 20.

Dr. Hegyesiné Orsós Éva elnök sk.

