Az Audi Hungária Független Szakszervezet a tagjainak, családi nappal egybekötött horgászversenyt rendez a
Gyirmóti horgásztavon, az Aranyhal Étteremnél (Győrtől kb. 3km) 2017. június 18-án vasárnap. A horgásztó
mérete alapján 90 versenyzőt lehet normálisan elhelyezni a verseny ideje alatt, ezért ennél több jelentkezést nem
tudunk elfogadni.
A versenyre jelentkezést, illetve a családi napon való részvételi szándékot:
2017. június 12-ig a szakszervezeti irodákban
G1 (+36-96/661-592) és G70 (+36-96/668-342) lehet megtenni.
A nevezési díj 1000Ft, ami tartalmazza a reggelit és az ebédet. Előzetes igénylés után, 500Ft/fő ellenében
tudunk a hozzátartozóknak, illetve a családi napra kilátogatóknak étkezést biztosítani, ami szintén tartalmazza a
reggelit és az ebédet is (reggeli: főtt virsli, kenyér, mustár, ebéd: gulyásleves és pogácsa).
A horgászhelyek kiosztása sorsolás nélkül, a beérkezett nevezések sorrendjében történik. A
horgászhelyek egymás közti cseréjére lehetőség nincs, így nem tudjuk garantálni az együtt érkező
versenyzőknek az egymás melletti horgászhelyeket
A nevezési díjak befizetési határideje 2017.06.12.(hétfő). A határidőig be nem fizetett nevezések
törlésre és kiosztásra kerülnek a pótnevezők között.
A verseny menete:
 7:00-tól érkezés, a horgászhelyek elfoglalása és előkészülés a versenyre. A személyautóknak
engedélyezett a behajtás a tó partjára, de a verseny kezdete előtt ki kell vinni az autókat a parkolóba.
 8:00-tól dudaszóra a verseny megkezdődik és a következő dudaszóig, pontosan 12:00-ig tart. Etetés
kizárólag a verseny ideje alatt lehetséges. Horgászni egy horgászbottal szabad. Úszós, vagy fenekező
felszerelés is lehetséges azzal a kikötéssel, hogy mindkét esetben a felszerelésen csak egy horog az
engedélyezett. A verseny ideje alatt a mérlegelés folyamatos.
 12:45 eredményhirdetés, utána ebédosztás.
A verseny alatt kifogott halakat mérlegelés után vissza kell engedni a tóba, ezért a kifogott halak épségére
vigyázni kell! Megtartani kizárólag az utolsó mérlegelés után lehet a halakat, melyeket a horgásztavon
feltüntetett napi áron kell megvásárolni. A verseny után igény szerint a további horgászat biztosított.
Eredményhirdetéskor a verseny első tíz helyezettje, valamint a legnagyobb halat kifogó versenyző
tárgynyereményben részesül, míg az első három helyezett horgászt serleggel is jutalmazzuk. A verseny abszolút
győztese, azaz a legtöbb halat fogó versenyző vándorserleget kap.

A résztvevőknek az utazást egyénileg kell megoldani.

További programok:







Gyermekműsor (Aladdin),
Hatalmas csúszdás ugráló és akadály pálya,
Aprajafalva csúszdás ugráló kicsiknek,
Lufi hajtogatás és kézműves foglalkozás,
Arany, ezüst és UW tetoválás, arcfestés, Henna festés és csillám tetoválás,
Népi fa játékok: százlábú, csigafuttató, gólyaláb, sajt labirintus…stb.

Szeretettel várjuk a családtagokat, és a szurkoló munkatársakat!

