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Taglétszám alakulása

Jubileumi évkönyv
Hamarosan, megjelenő AHFSZ jubileumi
évkönyvünkből mutatunk be egy kis ízelítőt.
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AHFSZ Jubileumi Családi nap
Idén is lesz Családi nap. Az augusztus 28-i
rendezvényünk a szentiváni Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központban kerül megrendezésre.

Részletekkel hamarosan jelentkezünk!

Legyél Te is AHFSZ tag!
Részletekről érdeklődj az irodákban (G1-1592, G70-8342)
ahfsz.hu
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Irány a Balaton!

Állatkerti nap az AHFSZ-szel

2021-ben is buszos kirándulást szervezünk a
Balaton északi partján lévő alsóörsi strandra.

Most hétvégén, azaz július 4-én újra AHFSZ nap
lesz az állatkertben. Várjuk tagjainkat és
családtagjaikat!

3 alkalommal tervezünk buszos kirándulást
indítani a Balaton partra. Szabad férőhelyek a
buszokra csak korlátozott számban állnak
rendelkezésünkre!
Jelentkezz
most
a
szakszervezeti irodáinkba nehogy lemaradj erről a
frissítő élményről.
A kirándulások tervezett időpontjai:
- 2021. július 24. szombat
- 2021. július 31. szombat
- 2021. augusztus 07. szombat
A 3 egymást követő szombaton, reggel a győri 2es postától a Praktiker parkolót érintve indulna a
busz Alsóörsre és az esti órákban indulna vissza.
(a tervezett indulás 07 óra-kor (gyülekező 6:40!)
– visszaindulás kb. 18 óra-kor).
Részvételi díj: 1000 Ft/fő, amit a jelentkezéskor
kell fizetni. A részvételi díj tartalmazza: az utazási
költséget, ásványvizet vagy sört, valamint ami a
legfontosabb, a fürdő belépési díját.
A kirándulásra jelentkezni és jelentkezéskor a
befizetéseket a szakszervezeti irodákban (G1
sávépület vagy G70) lehet teljesíteni 09-15
óráig.
Befizetés előtt feltétlen hívjátok az alábbi
telefonszámok egyikét:
- motorgyári iroda 06-96/661-592
- járműgyári iroda 06-96/668-342

Rengeteg meglepetés és újdonság várja a
kilátogatókat. Lesz ingyenes sör, vagy üdítő, virsli,
fagylalt, jégkása, sőt nem csak látványos, hanem
nagyon ízletes koktélok is, valamint idén debütál
a gyümölcspultunk is. Az állatkert területén
vidám
bohócok
és
állatkerti
műsorok
szolgáltatnak látványosságot, míg az Iparcsatornán újra lehetőség lesz egy kis hajókázásra.
Az AHFSZ-nek elkülönített területre belépni és
onnan az állatkertbe, kizárólag a kedvezményes
belépőjegy megvásárlása után van lehetőség.
Minden tagunk maximum 5 fő-ig vásárolhatja
meg, a mindössze 200 Ft/fő-s belépőjegyeket.
Belépőjegyet
mindenkinek,
még
a
legkisebbeknek is kell vásárolni.
Az ingyenes hajókázásnak, valamint a
kedvezményes belépőjegyek vásárlásának a
feltétele
az
Audi
Hungária
Független
Szakszervezet tagságának igazolása, ezért
nagyon fontos, hogy mindenkinél legyen ott a
tagkártyája. A tagkártya hiányában sajnos a
kedvezményeket nem tudjuk biztosítani.
Figyelem! A péntek 14 óráig, vagy már korábban
megigényelt tagkártyák a helyszínen található
regisztrációs sátorban is átvehetők!
Nagyon fontos, hogy a törvényi szabályozás
miatt az állatkertbe való belépéshez a
védettségi kártya felmutatása szükséges!
Nyitás 9:00 órakor, a rendezvényünk vége 18:00
órakor lesz.

