Időpont

Programok

2015. március 14.
2015. április 5-6
2015. május 2.
2015. május 16.
2015. május 31.
2015. június 13.
2015. június 20
2015.július 04.
2015. július 3-5.
2015. július 18.
2015 július 25
2015. augusztus 1-2
2015. augusztus 15.
2015. augusztus 20.
2015. szeptember 26.
időpont nélkül
időpont nélkül
időpont nélkül
2015. augusztus 20.

Kolbásztöltögető program (önköltséges), MNE fórum
Gyereknap - Húsvét
Szezonnyitó
Teszedd akció
Nemzetközi gyermeknap
Reggel gerinctorna; utána vagy estefelé Meditációs klub
Szentivánéji tóünnep, boszorkányégetés, este diszkó
Meditációs klub
Fűszoknyás salsa hétvége
Meditációs klub
MNE főzőverseny
Motoros találkozó
Régi MNE tagok találkozója (önköltséges)
Gladiátor játékok
Ünnepi megemlékezések, diszkó, tüzijáték kenyérszelés
Szezonzáró
Kiskertész gyermek program
Kézműves gyermek - felnőtt program 2 alkalom
Petangue versenyek - 2 alkalom
Járőr verseny

2015 évi összes tervezett program költsége

Helyszín
Bermuda
Játszótér
Bermuda
Délegyháza
Spicc; Sport büfé
Spicc
Bermuda
Spicc
Spicc
Spicc
Nagy strand
Bermuda
Több helyszín
Bermuda

Több helyszín

Tervezett
költség / Ft
0
0
40 570
10 900
0
0
60 000
0
100 000
0
30 000
0
12 000
10 000
280 000
110 000
10 000
20 000
20 000
150 000

Mire költsünk

Program szervező

önköltséges
csoki (tojás, nyuszi, stb.) - adomány
részletezve külön
részletezve külön
csoki, ceruza, stb - adomány
diszkó
részletezés várható
kellékek, alapanyagok

Maléta Viktória
Takaró Szilvia
MNE Elnökség
Botos László, Györkefalvi Mariann
Takaró Szilvia
Takaró Szilvia
Szervezőt várunk
Takaró Szilvia
Olasz Tibor
Takaró Szilvia
Vida Jóska
Szűcs Norbert
Kis ferenc
Szervezőt várunk
MNE Elnökség
MNE Elnökség
Maléta Viktória
Maléta Viktória
Balog Janó
Sárosi István

MAHASZ jogdíj
kellékek
részletezve külön
Grillezés MNE tagoknak
kellékek
kellékek
díjak
kötél

700 000

További javasolt programok
Foci bajnokság
Naturista X - Faktor verseny
Tutaj építés és verseny

?
?
?

Szervezőt várunk
Szervezőt várunk
Szervezőt várunk

A tervezett költségek a szervezők eddig leadott költségigényeit jelzik - nem elfogadott költségek. A fehérrel jelzett sorok esetében nincs szervező vagy részletes program és költségterv. A tervben szereplő
összegek változhatnak a programszervezővel történt egyeztetést követően vagy a teljes program el is maradhat. A végleges összesített program költség max. 700.000 Ft összeg lehet, emiatt az egyes
programok költségei változni fognak. A fenti táblázatban az igényelt összegek szerepelnek, nem a jóváhagyottak !
A Bermudán minden második hétvégén diszkó program engedélyezett hajnali 02:00 óráig. A Sport büfében zenés, de nem diszkó programok ugyancsak engedélyezettek korlátozott hangerővel és a
kempingezőkre tekintettel. A programokhoz az MNE erősítést és világítást ingyen tervezi biztosítani, a zene és a program lebonyolítás a szervezők feladata.
Minden első hétvégén zenés táncos program (nem diszkó hangerővel) tartható a Bermudán. A szervezőknek a kempingvezetőnél kell jelentkezni programszervezési igényük esetén. Elfogadott program
esetén a MAHASZ jogdíj fizetését az MNE átvállalja.
A motoros találkozó vonatkozásában az Elnökség a találkozó helyszínét korlátozni kívánja (nem teljes kemping) a szervezővel történő egyeztetésen.
Kérjük a szülőket jelezzék, hogy az iskolai vagy egyéb ünnepségek figyelembe vételével megfelelő-e a Nemzetközi Gyereknap időpontja.

A program szervezések általános feltételei:
1) A szervezőnek részletes költségtervet kell benyújtania és annak megfelelően elszámolni a rendezvény végén
2) Előleg indokolt esetben felvehető, de csak az elfogadott tételekre vonatkozóan, azoktól eltérően elszámolni csak elnökségi engedéllyel lehet
3) Az elszámolásokhoz formanyomtatványt biztosítunk, ha étel/ital szolgáltatás történt, akkor az elszámolásnak tartalmaznia kell a részvevők becsült számát is
4) A rendezvény csak az előzetesen engedélyezett kemping területeken tartható meg, helyszín áthelyezés csak elnökségi engedéllyel történhet
5) A zene szolgáltatás csak az előzetesen engedélyezett hangerővel és időtartamban lehetséges
6) A régi MNE tagok találkozóján a tavalyihoz hasonlóan, az előzetesen leadott névsorban szereplőknek sátor vagy lakókocsi díjat nem kell fizetniük, csak személyi belépőt
7) A Salsa party esetében a fellépők (táncosok) a belépődíjból kedvezményt kapnak vagy - fellépés jellegétől, benttartózkodás időtartamától függően - nem kell fizetniük (előzetes névsor)
8) A szervezőknek előzetesen meg kell állapodniuk a rendészet vezetőjével a rendészeti felügyeletről és informálni őt az egyes programok helyéről és idejéről
9) A rendezvények engedélyezése függ az egyes büfékkel történő megállapodásoktól is (védjük a büféseinket a szükségesnél nagyobb bevételkiesés ellen)
10) A rendezvények hirdetése csak az Elnökség által jóváhagyott formában és helyeken történhet. Az MNE és NOK logók használata kötelező a hirdetéseken.
11) A hirdetések elsődlegesen az MNE/NOK által üzemeltetett webes és facebook felületeken jelenhet meg, a további helyekre csak facebookos megosztással kerülhetnek.

