Tájékoztató a Magyar Kukorica Klub Egyesület Tagsága és
kiemelt partneri köre számára
A nagy termés nyomában...

Jelentkezési lapok beküldése!
Tárgy: Amerikai tanulmányút, 2019. augusztus 29 - 31.
Tájékoztatjuk a Tagságot, hogy folytatódik a 2019-évi, hagyományos külföldi
tanulmányút szervezése!
Kérjük, mindazok, akik jelezték/tervezik, hogy eljönnek a tanulmányútra,erre az email
címre küldjenek gyorsinformációt, majd az ittletölthető Jelentkezési lapot legkésőbb
április 28-ig, az ott feltüntetett e-mail címre (egyébként a szokásos
magyarkukoricaklub@me.com), szkennelve küldjék el!

Telefonon ezeket az információkat nem tudjuk fogadni!
Az utazási iroda tájékoztatása szerint - jóllehet, az eredetileg tervezett
utaslétszámot elértük -, korlátozott számú jelentkezést még
befogadhatunk.
A szokásokak megfelelően lehetőséget adunk arra, hogy a Klubtagok családtagjaikat
vagy a téma iránt érdeklődő, a Klubbal szorosabb együttműködést folytató vagy azt
kialakítani kívánó barátaikat/gazdatársaikat (max 2 fő) meghívják a Tanulmányútra.
Kérjük figyelembe venni, hogy a résztvevők korát tekinve megkívánjuk, hogy a 16.
életévüket az utazás megkezdése előtt betöltsék. Minden résztvevőtől kérünk egy
nyilatkozatot, hogy az utazás szabályaihoz alkalmazkodnak, utastársaikhoz minden

körülmények között tisztelettel, elfogadóan viszonyulnak.

A szándékbejelentés a Jelentkezési lap beküldésével még nem jelent teljes
elkötelezettséget. A végleges kötelezettségvállalás visszaigazolását az
utazási költségek véglegesítése után kérjük.
Az egyénre szabott költségek alakulását befolyásolhatja a szállásigény
(egyágyas/kétágyas, esetleg emelt szintű szoba igénye) és a különleges étkezési igény.
A tájékoztató költségek nem tartalmazzák az esetleges egyéni programokat, vagy a
csoport kívánsága szerint külön szervezett programok költségeit!
Tervezett résztvevői létszám: 12 - 15 fő

Úticél: Amerikai Egyesült Államok, New York, St. Luis, Decatur
Főbb helyszínek:
Farm Progress Show: Decatur, Illinois
Szakmai programok: St. Louis és környéke
Kulturális program: New Yorkban és St. Louisban

Kényemi szempontok:
Direkt repülőgépjárat Budapest - New York köztött
Választási lehetőség egy- és kétágyas szobákban való éjszakázás között
Költözködés nélküli kinttartózkodás (a New York-i átrepülés után)
Autóbuszos utazás a helyszínek között
Időszak: augusztus 23. - augusztus 31.
A program főbb témái és célpontjai: Farm Progress Show, Decatur (Illinois Állam), a
térség mezőgazdaságának, és kutatási-fejlesztési tevékenységének megismerése farmés üzemlátogatásokkal.
Az utat szervezik és tájékoztatást adnak: Dr. Nagy Sándor (36 30 2 726 224), dr.
Szieberth Dénes (36 20 9 442 361)

Korábbi utazások:
Oroszország, 2018
Franciaország, 2017
Amerikai Egyesült Államok, 2016
Németország, 2015
Amerikai Egyesült Államok, 2014

Ez a Hírlevél a Magyar Kukorica Klub tagságának szóló tájékoztatásokat tartalmaz, s
legfontosabb célja a kapcsolattartás. A leiratkozás ellenkezik az Alapszabállyal, amely a
kapcsolattartás eszközéül elsősorban az internetet jelöli meg!
Szerkeszti: dr. Szieberth Dénes
A hírrel kapcsolatos véleményét, hozzászólását a +36209442361 mobil telefonon, illetve a
magyarkukoricaklub@me.com email címen közölheti.

