
EVDSZ III. CSALÁDI NAP
és FOCIKUPA
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TERVEZETT PROGRAM:
9:00- Érkezés, regisztráció
9:45-10:00 III. EVDSZ Családi Nap

megnyitó
10:00-12:00 Lópatkolás bemutató
10:30-14:00 IV. EVDSZ Focikupa
12:00-13:00 Ebéd
13:00-13:30 Lovas díjugratás 

bemutató
14:30-15:00 Díjátadás

Rossz ido" esetén is, zárt térben szinte minden használható, a programok is megvalósításra kerülnek! 
Töltsünk együtt egy kellemes napot!

Jelentkezés, étkezési jegy és italcsomag igénylés a helyi szakszervezeti irodákban adható le.
Bo" vebb információt és az elo" zetes jelentkezés feltételeit április 15-to" l keresd az EVDSZ honlapján (www.vd.hu)

és facebook oldalán, valamint a helyi szakszervezeti irodákban!

A helyszínro" l bo" vebb információ a www.seszi.hu oldalon olvasható.
A családi nap mu" sorvezeto" jeként Szikra László, a Rádiókabaré 
és a Showder Klub humoristája is szórakoztatja a közönséget.

A mu" sorváltozás jogát fenntartjuk!

TÉRÍTÉSMENTES PROGRAMOK EGÉSZ NAP:
szakszervezeti tagoknak és családtagjaiknak

 Fogatozás: Félvér, illetve fjord kettesfogat kb. 15-20 perces, No"tincs központját érinto" útra viszi 
a vendégeinket a rendezvény ideje alatt. Egy kocsira egyszerre 8-10 fo" fér fel.

 Íjászat: Az íjászat során vendégeink szakember segítségével ismerkedhetnek meg a legfontosabb kellékekkel, 
szabályokkal és technikákkal.

 Kézmu"ves foglalkozások: A Park elso"sorban a természetes anyagokat és hagyományos technikákat részesíti 
elo"nyben. A foglalkozások között szerepel a fakarikából történo" állatkák készítése, az agyagozás, illetve 
a korongozás. A foglalkozások ido"tartama az alkalmazott technikák függvényében változhat. Kézmu"veseink 
gyermekbarát szemlélete garantálja a gyermekek sikerélményét.

 Élményvonatozás. Vidám kismozdony, a Tincsi Lokomotív utasaival a No"tincsi tóig és vissza közlekedik, 
bemutatva a csodás környéket, menetideje 15-20 perc. Egy úton maximum 35 fo" fér fel rá.

 Kincskeresés a park területén,
 Pán Péter mesesziget korlátlan használata: Felejthetetlen élményt nyújt a gyermekeknek Pán Péter 

Meseszigete. 2 több szintes hajóból, és hozzá tartozó udvarból áll. Zokni, váltócipo" használata kötelezo",
2-12 éves korig veheto" igénybe.

 3 db korosztályos játszótér,
 interaktív madár tanösvényen túrázási leheto"ség,
 állatsimogató és mini állatpark, nyuszi labirintus (simogató),
 füves focipálya (kézilabda kapus), röplabda pálya,
 2 db speedminton (tollashoz hasonló), ping-pong asztal használata.


