Meghívó!
A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Nyugdíjasainak Országos Szövetsége ezúton tudatja minden tisztelt
NAV NYOSZ soraiba tartozó klubtaggal, hogy

2018. szeptember 08-án 8,00 órai kezdettel
megrendezésre kerül hagyományteremtő szándékkal az

I. NAV NYOSZ tagok nyárbúcsúztató találkozója,
melyre minden klubtagot szeretettel meghívunk.
(A rendezvényen a klubtagokon kívül részt vehet a klubtag házastársa, élettársa, gyermekei, és 14. életévét be nem
töltött unokája)
Helyszín: NAV KEKI Oktatási Központja és Csónakháza (Budapest, Királyok útja 317-319.)
Programok:
-

8,00-tól regisztráltak érkezésének ellenőrzése, valamint a főzőverseny kezdete.

-

10,00 órakor az I. NAV NYOSZ tagok nyárbúcsúztató találkozójának megnyitója.

-

10,20-tól a Pénzügyőr zenekar térzenével szórakoztatja a közönséget. Közben lehet kispuskalövészetre,
gályahajókázásra menni, illetve a gyerekeket ugróvár várja.

-

12,00-tól a főzőversenyen részt vett csapatok elkészített ételeinek a zsűriztetése. Zsűri tagok: Nagy Gyula –
Fekete Antal – Vörös István.

-

12,00-tól ebéd. Közben: Jó ebédhez szól a nóta (amatőr előadó részvételével).

-

13,00-tól folytatódik a kispuskalövészet, gályahajókázás, ugróvár, (generációk egymásért családi ügyességi
vetélkedő, amelyre családon belül bármilyen összeállításban 2-3 fős csapatok nevezését várjuk a helyszínen).

Egésznap egészségügyi felmérés keretében: vérnyomás és vércukorszint ellenőrzés.
A rendezvényen való részvétel a résztvevők számára teljesen díj-és költségmentes. A helyszínre való belépés előzetes
regisztrációhoz kötött.
A regisztráció végső időpontja: 2018. augusztus 30. csütörtök délig.
A regisztráció során kérjük feltüntetni a résztvevő klubtag nevét, a vele együtt érkezők nevét, és hozzátartozói
státuszát, továbbá minden belépő személy lakcímét, illetve, hogy kéri-e az ebéd biztosítását.
Ezt a főzőversenyen résztvevő csapatok tagjai is tegyék meg, mert az oktatási központba való belépés miatt szükséges.
Minden résztvevő számára, aki az előzetes regisztráció során igényli, térítésmentesen biztosítunk ebédet. (1 tányér
gulyásleves, 1 szelet kenyérrel, 0,5 liter ásványvíz).
Regisztrálni elektronikus úton Bozányné Nemes Ritánál lehet a nyugdijas@nav.gov.hu címen.
Előzetes regisztráció nélkül ebédet nem tudunk biztosítani!
Mindenkit szertettel várnak, és kellemes kikapcsolódást kívánnak:
a szervezők

A Pályázati Munkabizottság kitöltötte a SPAR Segítő Kezek formanyomtatványát és elküldte kérelmét, az
említett cégnek, ahonnan a következő válasz érkezett:
„Örömmel tájékoztatom, hogy 50.000 forint értékű SPAR ajándékkártyával támogatjuk a főzőversenyük
döntőjét.”
Az ajándékkártyán átadásra kerülő összeg biztosítja a főzőverseny költségei egy részének finanszírozását.
(Horváth Attila adóügyi alelnök, a munkabizottság vezetője)

