Meghívó


2011. március 17-től 20-ig távlovas hétvégét rendezünk Orfűn, melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt. A hétvégén egy edzői és egy bírói tanfolyam mellett távlovas fórumokat tartunk, továbbá rajtengedélyvizsgát is szervezünk, amit felkészítő előadások előznek meg. 

A fórumokon egy-egy témavezető irányításával (és bevezetésével) tapasztalt távlovasok, állatorvosok, szakértők fejtik ki nézeteiket egy kérdéskörrel kapcsolatosan, melyhez természetesen mindenki hozzászólhat. Itt komoly és színvonalas szakmai vitákra is lehetőség nyílik. Reméljük, hogy ez a kötetlenebb hangulat elősegíti a tudnivalók feldolgozását.

Az edzői tanfolyamon az érdeklődők anélkül is részt vehetnek, hogy a végén levizsgáznának. Azok számára, akik az edzői tanfolyamra jelentkeznek, e-mailben eljuttatjuk a felkészülést segítő anyagot.

Szükség esetén segítséget nyújtunk a szállásfoglalásban Orfű területén. 

Annak érdekében, hogy az étkezések gyorsan és zökkenőmentesen bonyolódhassanak, lehetőséget biztosítunk menürendszerű étkezésre. 

Jelentkezni a melléklet jelentkezési lap kitöltésével lehet dr. Varga Katánál a vargkata@freemail.hu email címen, 2011. március 1-ig.

A takarmányozási fórumon a szétosztott kérdésekre helyesen válaszolók között tárgynyereményeket sorsolunk ki.

Részvételi díjak:

	edzőképzés: 12.000 (magába foglalja a fórumokon való részvétel díját is)

bíróképzés: 3.000
fórumok: 4.000
rajtengedélyvizsga felkészítő: 4.000
lóbérlés rajtengedélyvizsgához: 2.000
Figyelem! Magának a rajtengedélyvizsgának a vizsgadíját a Lovasszövetségnél kell befizetni. Vizsgázni csak az tud, aki a Lovasszövetségnél jelentkezett, tehát szerepel a számítógépes nevezési listán! A vizsgának a tanfolyam nem feltétele.

Étkezés:

- Reggeli: „klasszikus” kontinentális ételeket (tojásrántotta, hideg felvágottak, zöldségek, müzlik, joghurtok, stb.) kínálunk egy pohár forró itallal (kávé, cappuccino, tea).

- Csütörtökön vacsorára bablevest, sült töltött csirke combot és fánkot kínálunk.

- Pénteken ebédre húslevest gazdagon, rántott szeletet hasábburgonyával és párolt rizzsel, vacsorára brokkolikrémlevest, rántott tengeri halfilét petrezselymes főtt burgonyával és ízes palacsintát szolgálunk fel.

- Szombaton ebédre zöldséglevest és cigánypecsenyét hasábburgonyával, vacsorára tárkonyos ragulevest, fokhagymás natúrszeletet burgonyapürével és rétest kínálunk.

- Vasárnapra húslevest cérnametélttel és vegyespörköltet galuskával tervezünk felszolgálni.

Étkezések árai:

1. csomag: Teljes tanfolyam csütörtök délutántól vasárnapig
- Tartalom: 3 db vacsora (csütörtök, péntek, szombat), 3 db reggeli (péntek, szombat, vasárnap), 3 db ebéd (péntek, szombat, vasárnap)
- Ár: 17.850 Ft

2. csomag: Péntek délutántól vasárnapig
- Tartalom: 2 db vacsora (péntek és szombat), 2 db reggeli (szombat és vasárnap), 2 db ebéd (szombat és vasárnap) 
- Ár: 11.900 Ft

3. csomag: Szombati nap
- Tartalom: szombat reggeli, ebéd, vacsora 
- Ár: 5950 Ft

4. csomag: Szombat délutántól vasárnapig
- Tartalom: szombat vacsora, vasárnap reggeli és ebéd
- Ár: 5950 Ft



