
            
     
 
 
 
 
 
  Az Idősek találkozójára szeretettel meghívjuk az idősek szervezeteinek, klubjainak csoportjait, képviselőit, hogy részvételükkel, ill. szereplésükkel tiszteljék meg immáron 25 éves rendezvényünket!  Az Idősek találkozójának programja: 2016.10.01.,  9.00 Ünnepélyes megnyitó 9.30-19.00 Idősek “KI-MIT-TUD”-ja  19.00 órától Idősek Bálja, meglepetéssel Régi, hagyományörző kézműves termékek és az idősek alkotásainak (festmények, kézimunkák, szőttesek, szobrok, kerámiák, fafaragások) kiállítása.  A mellékelt jelentkezési lapon kérjük jelezni részvételi szándékukat, szállás és étkezési igényüket. Kedvezményes szállást a középiskolai kollégiumban tudunk biztosítani. Akik a “KI MIT TUD“-on is szeretnének részt venni, szíveskedjenek műsorukat és az előadókat a mellékelt jelentkezési lapon közölni, a műsor és a műsorfüzet összeállítása céljából. A fellépő csoportok bemutatkozására 10 perc, az egyéni fellépőnek 5 perc áll rendelkezésre, amit kérünk betartani! A programfüzetben megadott időponton túl nincs lehetőség a szereplésre, kérjük, ezt a felkészülésnél szíveskedjenek figyelembe venni. A jelentkezési lapokat minél előbb, de legkésőbb 2016. július 15-ig, az alábbi címre kérjük megküldeni: Horváth Gézáné “Lila Akác” Idősek Klubja 9400 Sopron, Major köz 3.  e-mail: jusztilila@gmail.com  Telefonszám: 20/427-7128 vagy 20/487-3127 A műsorfüzetet a rendezvényt megelőzően, a www.soszi.hu honlapunkról lehet letölteni!  Szeretettel várjuk jelentkezésüket!  Sopron, 2016. május 4.                         Horváth Gézáné s.k.                      Tengerdi Antal s.k.   Dr. Sütő Teréz s.k. Lila Akác Idõsek Klubja                  Soproni Szociális Intézmény   Idősek Európai Háza                   klubvezetõ                                       igazgatója    Alapítvány elnöke 
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Kulturális Találkozója 

25. 
Meghívó Sopronba, a 

GYIK Rendezvényházba! 
2016.10.01., szombat 



JELENTKEZÉSI LAP IDŐSEK 25. NEMZETKÖZI KULTÓRÁLIS TALÁLKOZÓJA - SOPRON 
  A rendezvényen részt kívánunk venni ………………………… fővel. 
A csoport neve:…….……..……………………………………………..…...…….................................................. 
Címe:…….…..………..…………..…...................................................................................................... 
A csoport vezetőjének neve: ..………….……..……........................................................................... 
Telefonszáma:…….………..…….......…............................................................................................. 
E-mail címe:……………………………………………………………………………………………..…………………………… 
 
AZ IDÕSEK KI-MIT-TUD-ján:     fellépünk   /   nem lépünk fel  /Kérjük aláhúzni a megfelelőt!/  A KI-MIT-TUD -on előadásra kerülő műsorszámok:  
CÍM                                 ELŐADÓ         Fellépési idő /perc/ (Max. 10 perc lehet!) 
……….….….…..………....….................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
……….….…..………..……....................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
Öltözőt…………………………………..főre kérünk biztosítani! 
  
A kiállításon:            részt veszünk       /       nem veszünk részt /Kérjük aláhúzni a megfelelőt!/  A kiállítandó tárgyak és alkotóik megnevezése:  TÁRGY                   ALKOTÓ              Helyigény /m2/  
……….….…..………..……....................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
 



ÉTKEZÉS:  
Ebédet valamennyi csoport részére, a Nyugat Étteremben (Sopron, Ady Endre. u. 4. telefon: 99-518-198) tudunk biztosítani.  
A menü: Húsleves finommetélttel, gödöllői töltött csirkecomb rizzsel, savanyúság. Ára:900.-Ft/adag. Étkezési díjat a csoportvezetők egyben fizetik be a Nyugat Étterem 
vezetőjénél, a helyszínen. (Aki ÁFÁ-s számlát kér, szíveskedjék előre jelezni.) 
2016. október 1-én, szombaton, .……...………………… fő részére kérünk ebédet!  Az egyéb étkezések szervezése önállóan történik! 

 SZÁLLÁS: 
 Szállást a Középiskolai Kollégiumban (Sopron, Ferenczy János u. 60., tel: 99/523-126) tudunk biztosítani, 4 ágyas szobákban. A Kollégium a soproni Buszpályaudvarral szemközti kis utcában található. A buszos parkolás  megoldott a Kollégiumnál. Szállásdíj: 1.500.-Ft/fő/éjszaka. 
Szállást igényelünk:   Igen / Nem /Kérjük aláhúzni a megfelelőt!/  2016. október. .……..………-tól, 2016. október …………………-ig, ……………...………….éjszakára 
……….………..….. fő nő , .….……......……… fő férfi részére. 
 KÖZLEKEDÉS: 
 A GYIK Rendezvényház a vasútállomástól és az autóbusz pályaudvartól elérhető: 1-es, 2-es és 10-es helyi autóbuszokkal!  
Kérjük, jelezzék kérnek-e kalauzolást Sopronban:   kérünk  / nem kérünk    Ha igen akkor melyik vonattal ill. autóbusszal érkeznek? …………………………………………………………….………………órakor, vonattal érkezünk Sopronba. ………………………………………………………………….…………órakor, autóbusszal érkezünk Sopronba.  
 Felhívjuk a csoportvezetők szíves figyelmét, hogy szállás- és étkezési igénylésükkel kapcsolatban, módosítást legkésőbb 2016. szeptember 20-ig fogadunk el!   ………….…..………..……...…. csoportvezető aláírása   


