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III. Európai Mitsubishi Találkozó (beharangozó)

  

2008 június 27-29

Helyszín:Weinland, Ausztria.

 

Infó németül itt (Mitsubishi Klub Weinland) 

  

Időpont: 2008 június 27-29

 

Tervezett programok  

PÉNTEK: 

- délután 1 órától kezdődik hivatalosan a tali  

- szobák illetve sátorhelyek elfoglalása / kiválasztása  

- délután 5 óra körül már kész lesz az ebéd / uzsonna / vacsora :)  

- este 9-től karaoke  

- zenés szórakozás, ki meddig bírja  

   

SZOMBAT:  

   

- reggel 8-tól reggeli  

- 10 órától kezdődnek a programok:  

    - Evo-Rally  

    - Egy kis gumifüstölés  

                                             oldal 1 / 3

http://www.mitsubishiklub.hu/uploads/images/Ausztria2007/3108_46578.jpg
http://www.mc-weinland.at/weinland-treffen.php?PHPSESSID=c4d367aa8290b506fc2ef021871ac31e


MitsubishiKlub

MitsubishiKlub - www.mitsubishiklub.hu

- 10:30-kor tájékoztatás a résztvevőknek a "Mitsu-Cup" nevű autós megmérettetésről  

- 12 órakor Mitsu-Cup rajt  

- délután 1-től hangnyomásmérés  

- délután 3-tól "Show&Shine" autószépségverseny  

- este fél 9-től:  

    -"amerikai árverés"  

    - ünnepélyes díjátadás  

    - mindezek után pedig party :)  

   

VASÁRNAP:  

   

- reggel 8-tól reggeli  

- délelőtt 10-töl újautókiállítás egy kis sörözéssel egybekötve :)  

- végezetül közös fotózás  

   

NÉHÁNY ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

   

   

- tus, wc , sátorhely mind helyben van  

- a tali aszfaltozott helyen lesz  

- "ingyentaxi" a szálláshelytől a talira és vissza  

- a belépő magában foglalja a sátorhelyet  

- tüzet rakni tilos  

- enni- és innivalóról a szervezők a legjobb tudásuk szerint gondoskodnak :)   

 

Autószépségverseny:   
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- 4 kategóriában lehet indulni, az első három helyezett díjat kap  

    - kisautók (pl Colt)  

    - sportautók (pl Eclipse, 3000GT)  

    - limuzinok (pl Galant, Lancer)  

    - kombi, egyterű, terepjáró (pl Space Star, Pajero)   

 

Mitsu-Cup: 

 

- Gyémánttúra osztrák módra   

 

Amerikai árverés: 

 

- itt az árverés menetén van a hangsúly: nem csak az fizet, aki megnyerné az árverést, hanem

mindenki aki licitál. Van egy előre megadott licitlépcső, mindenkinek minimum ennyivel kell többet

mondani az előző licitálónál és csak a két összeg közti különbséget kell fizetni, tehát nem a teljes

összeget, csak amennyivel többet mondott az előzőnél.  

   

A fent felsorolt programokon kívül lesznek még egyéb, kisebb méretű ügyességi/vicces feladatok.  

   

További infó magyarul itt (Török Csaba)

 

Képek a tavalyi találkozóról itt. 

Gabo
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