Kedves Versenyzők, Díjazottak, Vendégeink!

Az MNASZ Offroad Szakági Bizottság tisztelettel meghívja a szakágunk díjazottjait, versenyzőit és
kedves vendégeinket az MNASZ Offroad Szakág 2018-as Díjkiosztó Gálájára
A rendezvény időpontja: 2019. Január 12. szombat 17.30
A rendezvény helyszíne: Park Inn by Radisson Hotel&Spa Zalakaros
A díjkiosztó rendezvény költségei:

Park Inn by Radisson Hotel&Spa Zalakaros

Árak Ft / fő / éj

Egységár a rendezvény éjszakáján egyágyas elhelyezéssel

27 000 Ft / fő / éj

Egységár a rendezvény éjszakáján kétágyas elhelyezéssel

18 000 Ft / fő / éj

Egységár offroad licences versenyzőnek a rendezvény éjszakájára

12 000 Ft / fő / éj

Gyermekkedvezmény 0-6 éves korig a szülő szobájában

ingyenes

Gyermekkedvezmény 6-12 éves korig (közös szobában pótágyon)

11 500 Ft / fő / éj

Gálavacsora részvétel szállás nélkül, a rendezvényre

7 500 Ft / fő

Gálavacsora részvétel szállás nélkül 6-12 éves korig

4 500 Ft / fő

Hosszabbítás a rendezvény előtt és utána kétágyas szobában

17 000 Ft / fő / éj

Az árak tartalmazzák az ÁFA-t,

A Szakági Bizottság döntése alapján az Offroad licences versenyzők gálavacsora részvétele
az Offroad szakág 2018-as költségvetéséből kerül kifizetésre
Idegenforgalmi adó a helyszínen, a Hotelben külön fizetendő: 500 Ft / fő / éj
Bejelentkezés: a rendezvény napján a szabad és szobák függvényében szombaton 13:00-tól
Egyéb napokon 15.00-tól
Kijelentkezés vasárnap: 12:00-ig
Parkolási lehetőség kültéri és beltéri zárt parkolóban 250 autó részére. Megállapodás alapján 1 autó
parkolása szobánként ingyenes. Ezen felül 1 500 Ft/autó/éjszaka
A szobaár tartalmazza a belépőt a zalakarosi Wellness fürdőbe, mely egy folyósón keresztül
közelíthető meg.

www.parkinn.com/hotel-zalakaros
sales.zalakaros@rezidorparkinn.com

Az árak tartalmazzák az ÁFA-t, valamint az alábbi szolgáltatásokat:
Szobaár tartalma:








Bőséges büféreggeli
Svédasztalos vacsora (szombat este a Gálavacsora)
WiFi
Közvetlen fedett folyosó a Zalakarosi Fürdő Wellness- és Gyógyfürdőjébe
Bejelentkezés 15:00 órától, kijelentkez12:00-ig
Laptop méretű széf
Egyénileg szabályozható klíma berendezés

A gálavacsora résztvevőinek létszáma maximum 350 vendég. Ezért kérnénk minden díjazott
versenyzőt, hogy a jelentkezését, a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével, minél hamarabb legyen
szíves részünkre elküldeni.
A jelentkezések elfogadása érkezési sorrendben történk.
Jelentkezési határidő: 2018. November 25.
A Szakági Bizottság döntése alapján a rendezvényt a TQS Hungary Kft szervezi.
Kérjük a részvételi díjat 2018. November 30 ig a következő címre utalják vagy fizessék be:
TQS Hungary Kft. 1191 Budapest Artúr u. 15. I/2.
Bankszámla: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt

10401282-49565449-57531012

A jelentkezési lapot e-mail-en az info@tqs.hu címre kérjük visszaküldeni!
A részvételről minden jelentkező egyénileg visszaigazolást fog kapni.
Budapest 2018. November 01.
Köszönettel
Offroad Szakági Bizottság

www.parkinn.com/hotel-zalakaros
sales.zalakaros@rezidorparkinn.com

