5.sz. melléklet a 4. napirend ponthoz

MNE 2014. évi rendezvénynaptár terve költséggel együtt

1. 2014. januártól az MNE elnöksége kéri, azon tagok jelentkezését, akik a 2013-as évbe
közre adott KÉRDŐÍVBEN jelentkeztek a programok lebonyolításra, mivel 2014. januártól
nincs az MNE-nek hivatalos programlebonyolítója.
2. 2014. évre tervezett rendezvénynaptárunkban jól látható, hogy ki, melyik programért
felelős. Ahol …………………………..-ot láttok, az azt jelenti, hogy annak a programnak nincs
még felelőse.
A költségvetésbe egy bizonyos összeget belekalkulált az elnökség - az eddigi évek
tapasztalatai alapján – de nincs, aki megszervezi és lebonyolítja.
Amennyiben más programra lenne érdeklődés és annak lebonyolítása belefér a
költségvetésbe, úgy annak sincs akadálya, hogy az a program valósuljon meg. DE
felhívjuk mindenkinek a figyelmét, hogy ezek a programok már több éve országos
kommunikálást kapnak, s a társegyesületi tagok, illetve az ország különböző részeiről, a
Naturista Oázis Kempingbe érkező vendégek számolnak velük. Tehát, ha
programváltozás történik, időben kell a tájékoztatást, a hirdetményt közreadni.
3. Az elmúlt évekhez képest annyi változás található még ebben a rendezvénynaptár
tervben, hogy más naturista egyesületek programjaira is felhívjuk a figyelmet és
néhányat ajánlunk is közülük.
Idén Balatonberény és Szigetmonostor programjaira invitáljuk az MNE tagokat. Jövőre a
Sziki programjaira tervezzük a figyelmet felkelteni. Aztán a bükki, - látóképi és külföldi
naturista helyekre is és így tovább……
Természetesen ezzel az a célunk, hogy ahova mi elmegyünk, onnan visszavárjuk a
vendéglátóinkat. Ha már itt lesznek nálunk, a többi csak rajtunk, rajtatok múlik, hogy
meddig maradnak.
Tehát, a rendezvények szervezése és látogatása egyértelműen és bizonyítottan
tagságnövelő erővel rendelkezik. Kérjük, ezt használjátok ki és segítsétek az MNE
elnökségét!
A Naturista Oázis Kempingben jó szórakozást, kellemes időtöltést kívánunk a 2014-es
évben is!
Összegszerűen: 940.000,-Ft
Alap rendezvények megtartása (táblázat szerint) : 575.000,-Ft
4 db diszkó (Motoros találkozó + Salsa hétvége + Szt. Iván Éji Bolondozások + MNE napok) 240.000,-Ft
1 db koncert (Motoros találkozóhoz): 60.000,-Ft
1 db Hab-party (MNE napok): 60.000,-Ft

Délegyháza, 2014. március 10.

Tóth Attila
az MNE elnöke

