RÉSZVÉTELI F E L H Í V Á S
1. HŐFORRÁS KI MIT TUD!
Három napos rendezvény nyugdíjasok részére
Helyszín: Gyula, Hőforrás Üdülőszövetkezet
Időpont: 2018. november 15-16-17 (csütörtök-péntek-szombat)
A Hőforrás Üdülőszövetkezet immáron több, mint 30 éve szolgál tagjai, és
szállodai vendégei részére kitűnő úticélként, Gyulán a Dél-Alföld
gyöngyszemének tartott gyönyörű kisvárosban. A Hőforrás KI MIT
TUDrendezvénnyel hagyományt kívánunk teremteni. Célunk, hogy a helyi és
Békés megyei nyugdíjasokon, nyugdíjas klubokon túl az ország minden
területéről érkezzenek hozzánk a jó hangulatot, vidámságot, művészeteket
kedvelő vendégek. Éppen ezért, több ajánlatot állítottunk össze, hogy mindenki
megtalálhassa a számára legkedvezőbb részvételi lehetőséget. Így biztosítunk
egy napos, csak a rendezvényen való részvételi lehetőséget, de több napos
csomagokat is, amelyben szállást és ellátást biztosítunk a fellépők és kísérőik
számára.
Jöjjön el Ön is barátaival, klubjával, családjával a szórakozás és a jó program
garantált! Amennyiben egyedül van se habozzon a jelentkezéssel, hiszen itt egy
kellemes közeg várja, amely tökéletes új barátságok, ismertségek megkötésére.
Várjuk azokat az öregségi- és rokkantnyugdíjasokat, valamint nyugdíjas
klubokat, akiknek/amelyeknek az előadó művészet, népművészet bármely
ágában bemutatásra érdemes műsora van!
Minden fellépő emléklapot kap, illetve a verseny nyertesei a Hőforrás
Üdülőszövetkezet és partnerei által felajánlott értékes ajándékokat kapnak.
Nevezni bármely zeneiműfajt képviselő énekes és hangszeres produkcióval,
vers- és prózamondással színjátékkal, tánccal és általában minden színpadon
előadható műsorszámmal lehet.
A produkcióhoz szükséges technikai igényeket kérjük a jelentkezési lapon
feltüntetni!
Az egyéni fellépők produkciója 5 percnél hosszabb nem lehet.
Csoportos produkció esetén az együttes létszáma nem haladhatja meg a 25 főt,
a műsoridő nem lehet több 12 percnél.

A jelentkezéseket csak a határidőig beérkezett, a csatolmányban található
kitöltött nevezési lapok alapján fogadjuk el.
Jelentkezési határidő: 2018.10.31.
A jelentkezések a beérkezést követő 5 napon belül visszaigazolásra
kerülnek!
A rendezvényen való részvétel feltétele:
- a szállást, ellátást igénybe vevők esetén a választott csomag ár 50%-ának
beérkezése 2018.10.31-ig.
- a szállást, ellátást igénybe NEM vevők az előadás napján, a helyszínen
befizetett nevezési díj
A jelentkezési határidő lejárta után a szereplőket levélben értesítjük
fellépésük időpontjáról.
Kísérő rendezvény:
- Gyulai Ízkavalkád (gyulai őstermelők termékbemutatója, vásárlási
lehetőség)
- Gyulaivári Almássy Kastély bemutatása, kedvezményes látogatójegy
vásárlási lehetőség
- Viharsarki Sernevelde (Sörfőzde) Különjárat
Egyéb szolgáltatások:
A több napra érkező csoportoknak lehetőséget biztosítunk, hogy
ingyenesen használhassák szállodánk gyógy-és termálvizes medencéit.
Előzetes bejelentkezés alapján, kedvezményes áron masszázs lehetőséget
biztosítunk!
Előzetes jelentkezés alapján, kedvezményes áron gyulai kisvonatos
idegenvezetés indul a Hőforrás Üdülőszövetkezet elől.
További információ:
Hőforrás Hotel és Üdülőpark
5700 Gyula, Rábai M. u. 2.
Telefon: 36-66/463-722, 66/463-740
info@hoforrashotel.hu
www.hoforrashotel.hu

ELŐZETES PROGRAMTERVEZET
1.HŐFORRÁS KI MIT TUD!
November 15. (csütörtök)
13:00 - 14:30 Csoportok érkezése, szállás elfoglalása
15:00 Hivatalos megnyitó, programismertetés
15:30 - 16:30 FELLÉPÉSEK
16:30 Gyermekek bemutató műsora
17:00 - 18:30 FELLÉPÉSEK
Kb. 18:45 A nap fellépőinek eredményhirdetése
19:30 Vacsora (élő zenével, táncolási lehetőséggel)

November 16. (péntek)
7:00 - 8:30 Reggeli
08:30

Programismertetés

09:00 - 12:00 FELLÉPÉSEK
12:00 - 13:00 Ebédszünet
13:30 - 18:30 FELLÉPÉSEK
Kb. 18:45A nap fellépőinek eredményhirdetése
19:30 Vacsora (élő zenével, táncolási lehetőséggel)

November 17. (szombat)
7:00 - 8:30 Reggeli
08:30

Programismertetés

09:00 - 12.00 FELLÉPÉSEK
12:00 - 13:30 Ebédszünet
14:00 A nap fellépőinek eredményhirdetése, díjátadó
14:30 Záró műsor

16:00 - 18.00 Csoportok hazautazása
Kísérő rendezvény:
- Gyulai Ízkavalkád (gyulai őstermelők termékbemutatója, vásárlási
lehetőség)
- Gyulaivári Almássy Kastély bemutatása, kedvezményes látogatójegy
vásárlási lehetőség
- Viharsarki Sernevelde (Sörfőzde) Különjárat

A több napra érkező csoportoknak lehetőséget biztosítunk, hogy
ingyenesen használhassák szállodánk gyógy-és termálvizes medencéit.
Előzetes bejelentkezés alapján, kedvezményes áron masszázs lehetőséget
biztosítunk!
Előzetes jelentkezés alapján, kedvezményes áron gyulai kisvonatos
idegenvezetés indul a Hőforrás Üdülőszövetkezet elől.

A fellépőket a jelentkezési lapok beküldési határidejét (2018.10.31.)
követően értesítjük a fellépésük pontos idejéről!
A PROGRAMTERVEZET MÓDOSÍTÁSÁNAK JOGÁT A SZERVEZŐ
FENNTARTJA!

AJÁNLATAINK A RENDEZVÉNYRE
1.Hőforrás Ki Mit tud!
A rendezvényre az egész ország területéről várjuk nyugdíjas személyek egyéni
és csoportos nevezését! Ezen megfontolásból, lehetőség van több fajta
ajánlatunk közül választani, hogy a messzebbről érkezők éppúgy megtalálják a
számukra megfelelő megoldást, mint a helyi fellépők.
I.

Komplett ajánlat (fellépők és kísérők részére):
2 éjszaka szállás + választható ellátással:
• önellátás
• félpanzió(reggeli+vacsora)
• teljes ellátással (reggeli+ebéd+vacsora)

Ajánlat tartalma:
- Ingyenes fellépési lehetőség az I. Hőforrás Nyugdíjas Ki Mit Tud
versenyen (lsd. verseny kiírás)
- Ingyenes részvételi lehetőség a rendezvény mindhárom napjának
programjain
- Elhelyezés: 2,3,4 ágyas szobákban, apartmanokban
- Ellátás foglaláskor választható: önellátás, félpanzió vagy teljes ellátás
- Termál- és gyógyvizes medencéink ingyenes használata a rendezvény
mindhárom napján
Ára önellátással: 9.000. Ft/fő
Árafélpanzióval: 15.000. Ft/fő (4 étkezés: 2 reggeli+2 vacsora)
Ára teljes ellátással: 18.000 Ft/fő (6 étkezés: 2 reggeli+2 ebéd+2 vacsora)
Egyágyas felár: + 5.000. Ft
II.

Napi ajánlat (fellépők részére):

Ajánlat tartalma:
- Fellépési lehetőség az I. Hőforrás Nyugdíjas Ki Mit Tud versenyen (lsd.
verseny kiírás)
- Ebéd
Ára: 2.500. Ft/fő

Csoportkedvezmény:
5 fő felett: 2.200. Ft/fő
10 fő felett: 1.900. Ft/fő
III.

Napi ajánlat (kísérők részére):

Ajánlat tartalma:
- Belépési lehetőség az I. Hőforrás Nyugdíjas Ki Mit Tud rendezvényre
- Ebéd
Ára: 1.500. Ft/fő

IV.

Verseny ajánlat (fellépők részére):

Ajánlat tartalma:
- Fellépési lehetőség az I. Hőforrás Nyugdíjas Ki Mit Tud versenyen (lsd.
verseny kiírás)
Ára: 1.500. Ft/fő
Csoportkedvezmény:
5 fő felett: 1.200. Ft/fő
10 fő felett: 1.000. Ft/fő

További programok(szervezés alatt):
- Gyulai Ízkavalkád (gyulai őstermelők termékbemutatója, vásárlási
lehetőség)
- Gyulaivári Almássy Kastély bemutatása, kedvezményes látogatójegy
vásárlási lehetőség
- Viharsarki Sernevelde (Sörfőzde) különjárat
Üdülőszövetkezetünkben igénybe vehető programok:
• A több napra érkező csoportoknak lehetőséget biztosítunk, hogy
ingyenesen használhassák szállodánk gyógy-és termálvizes
medencéit.
• Előzetes bejelentkezés alapján, kedvezményes áron masszázs
lehetőséget biztosítunk!

• Előzetes jelentkezés alapján, kedvezményes áron gyulai kisvonatos
idegenvezetés indul a Hőforrás Üdülőszövetkezet elől.
További információ:Hőforrás Hotel és Üdülőpark, 5700 Gyula, Rábai M. u. 2.
Telefon: 36-66/463-722, 66/463-740, E-mail:info@hoforrashotel.hu; www.hoforrashotel.hu

Jelentkezési lap
KÍSÉRŐ SZEMÉLY részére
1.Hőforrás Ki Mit tud!
Három napos rendezvény nyugdíjasok részére
2018. november 15-16-17 (csütörtök-péntek-szombat)
1. Neve:………………............................................................................................
2. Levelezési címe:……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
3. Telefonszáma:……………………………..……………………………………
4.
címe:…………………………………………………………………….

E-mail

5.
A
kísért
fellépő
neve:……………………………………

csoport

személy

vagy

…………………………………………………………………………………….
6. Szállást igényel-e? (kérjük aláhúzni): igen

nem

9. Amennyiben szállást igényel, milyen ellátást kér hozzá* (kérjük aláhúzni)?:
önellátás

félpanzió

teljes ellátás

10. Amennyiben szállást NEM igényel, kér-e a fellépése napján ebédet?*(kérjük
aláhúzni):

igen

nem

*A szállás, ellátás díjáról, a fizetés módjáról a „AJÁNLATAINK” című nyomtatványunkon
tájékozódhat!

Kérjük, a jelentkezési lapot 2018.10.31-igaz 5700 Gyula Rábai u. 2. címre
vagy az info@hoforrashotel.hu e-mail címre szíveskedjenek elküldeni!
Alulírott önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok, hogy a jelentkezési lapon megadott
személyes adataimat a Hőforrás Üdülőszövetkezet kezelje és a rendezvény időtartamáig
tárolja.
…………………………………………………………………
Aláírás

Jelentkezési lap egyéni előadó
1.Hőforrás Ki Mit tud!
Három napos rendezvény nyugdíjasok részére
2018. november 15-16-17 (csütörtök-péntek-szombat)

1. Előadó neve:
...........................................................................................................…………………
……

2. Előadó levelezési címe, telefonszáma, e-mail címe:

……………………………………………………………………………………………….
3.Bemutatni
kívánt
címe*:………………………………………………………..

produkció

……………………………………………………………………………………
……….....
4.
Bemutatni
kívánt
műfaja*:……………………………………………………..

produkció

5.
Bemutatni
kívánt
időtartama*:…………………………………………………

produkció

*pl.: Bujdosik az árva madár – magyarnóta - 3 perc). Egy fellépő egy önálló produkcióval
szerepelhet! (Népdal- vagy nótacsokor egy produkciónak számít, egyéni fellépő szereplési
ideje max. 5 perc)

6. Rövid ismertetés az előadóról maximum öt-hat mondatban. (pl. eddigi
szereplések, sikerek, célok, stb.). Az itt leírtak hangozhatnak majd el a szereplés
előtt. Amennyiben kitöltetlenül hagyja, csak a név és a produkció címe kerül
bemondásra, a bemutató napján nem lesz lehetőség ennek pótlására vagy
kiegészítésére.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
7. Fellépésekhez mikrofont biztosítunk. Igényel-e egyéb technikai segítséget, ha
igen

mit?

(pl.:

kísérő

zene

lejátszása

stb.)………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
8. Szállást igényel**?(kérjük aláhúzni):
igen

nem

9. Amennyiben szállást igényel, milyen ellátást kér hozzá** (kérjük aláhúzni):
önellátás

félpanzió

teljes ellátás

10. Amennyiben szállást NEM igényel, kér-e a fellépése napján ebédet?**
(kérjük aláhúzni):

igen

nem

**A szállás, ellátás és fellépés díjáról, a fizetés módjáról a „AJÁNLATAINK” című
nyomtatványunkon tájékozódhat!

Kérjük, a jelentkezési lapot 2018.10.31-ig
az 5700 Gyula Rábai u. 2. címre vagy
az info@hoforrashotel.hu e-mail címre szíveskedjenek elküldeni.

Alulírott önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok, hogy a jelentkezési lapon
megadott személyes adataimat a Hőforrás Üdülőszövetkezet kezelje és a
rendezvény időtartamáig tárolja.

…………………………………………………………………
Aláírás

Jelentkezési lap csoportos előadás
1.Hőforrás Ki Mit tud!
Három napos rendezvény nyugdíjasok részére
2018. November 15-16-17 (csütörtök-péntek-szombat)
1. Csoport/klub neve:
...........................................................................................................……………
…………
2. Csoportvezető vagy kapcsolattartó elérhetőségei:
……………………………………………………………………………………
………….
3.
Bemutatni
kívánt
címe*:………………………………………………………..

produkció

……………………………………………………………………………………
……….....
4.
Bemutatni
kívánt
műfaja*:……………………………………………………..

produkció

5.
Bemutatni
kívánt
időtartama*:…………………………………………………

produkció

*pl.: Bujdosik az árva madár – magyarnóta - 3 perc). Egy csoport egy önálló produkcióval
szerepelhet! (Népdal- vagy nótacsokor egy produkciónak számít, csoportos fellépő szereplési
ideje maximum12 perc)

6. Rövid ismertetés a csoportról/klubról maximum öt-hat mondatban. (pl. eddigi
szereplések, sikerek, célok stb.). Az itt leírtak hangozhatnak majd el a szereplés
előtt. Amennyiben kitöltetlenül hagyja, csak a név és a produkció címe kerül
bemondásra, a bemutató napján nem lesz lehetőség ennek pótlására vagy
kiegészítésére.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………

……………………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………………
…………
7. Fellépésekhez mikrofont biztosítunk. Igényelnek-e egyéb technikai segítséget,
ha

igen

mit?

(pl.:

kísérő

zene

lejátszása

stb.)…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………….
8. A csoport szállást igényel-e**? (kérjük aláhúzni):
igen

nem

9. Amennyiben szállást igényelnek, milyen ellátást kérnek hozzá** (kérjük
aláhúzni):

önellátás

félpanzió

teljes ellátás

10. Amennyiben szállást NEM igényelnek, kérnek-e a fellépés napján ebédet?**
(kérjük aláhúzni):

igen

nem

**A szállás, ellátás és fellépés díjáról, a fizetés módjáról a „AJÁNLATAINK” című
nyomtatványunkon tájékozódhat!

Kérjük, a jelentkezési lapot 2018.10.31-ig
az 5700 Gyula Rábai u. 2. címre vagy
az info@hoforrashotel.hu e-mail címre szíveskedjenek elküldeni.
Alulírott önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok, hogy a jelentkezési lapon
megadott személyes adataimat a Hőforrás Üdülőszövetkezet kezelje és a
rendezvény időtartamáig tárolja.

…………………………………………………………………
Aláírás

