„…új kihívást jelent, hogy merre haladjon mezőgazdaságunk.
Meggyőződésem szerint ez az út nem lehet más, mint az elektronika, a
csúcstechnika, a minőség, az ökológia és a jövedelmező gazdálkodás
harmóniájának megteremtése.”
(Győrffy Béla)

A nagy termés nyomában...

Kedves NÉV!
Tekintettel

az

ünnepek

előtti

szolgáltatói

munkatorlódásokra

és

a

személyes

megjelenésre vonatkozó visszajelzések alapján becsülhető, a szokásosnál valamivel
szerényebb

létszámra,

a

december

16-i

Évzáró

és

Díjátadóhoz

kapcsolódó

intézkedéseket és eseményeket az alábbiak szerint fogjuk kivitelezni, ill, elvégezni:
1. A felesleges költségfelhasználást elkerülendő és a jobb térkihasználás érdekében
a Lovarda terem helyett a Színháztermet vesszük igénybe. (A színházterem
igénybevételét az online megjelenés is indokolja.)
2. A katering szolgáltatásokat - a rendezvény céljait nem szolgáló felesleges
élelmiszerpazarlást csökkentő szándékkal

- a tényleges visszajelzések + a

meghívott vendégek és előadók számának megfelelően rendeljük meg
3. A Díjátadón a személyes részvételt azoknak biztosítjuk, akik e héten
pénteken(december 10.) déli 12 óráig awww.magyarkukoricaklub.hu
honlapon(katints a hivatkozásra!) elhelyezett regisztrációs felületen a
részvételre regisztráltak
4. A díjakat, okleveleket és tanúsítványokat azoknak a versenyzőknek, akik a fenti
határidőig a személyes megjelenésre regisztrálnak, a helyszínen adjuk át, a többi

versenyzőnek postai úton juttatjuk el
5. A Díjátadó programját, a körülményeket és a kiszolgálást a szokásosnál várhatóan
szerényebb

megjelenés

ellenére

magas

színvonalon

biztosítjuk,

mind

a

megjelentek, mind az online követők megbecsülése és igényeik kiszolgálása
érdekében.!

Figyelem!
A személyes részvétel védettségi igazolványhoz kötött, és zárt térben a maszk
viselése kötelező!
Azon túl, hogy egymásért is felelünk, sem a helyszínt biztosító szervezetnek, sem
magunknak nem szeretnénk a szabályszegésből további kellemetlenségeket okozni!

Kérem a klub tagjait, külön a XIII. Kukorica Termésverseny
résztvevőit, hogy mielőbbi regsztrációjukkal segítsék elő a
rendezvény megtartását, ill. járuljanak hozzá az előkészítési és
kiszolgálási feladatok szervezéséhez!
A vendégek, családtagok és kísérők emelik a rendezvény rangját, ezért
szívesen látjuk őket! Kérjük azonban, hogy a regisztrációt ŐK se mulasszák el,
ne felejtsék otthon a védettséget igazoló okmányukat, s a kellő védelmet
biztosító szájmaszkot!

MEGHÍVÓ
REGISZTRÁCIÓ
dr. Szieberth Dénes elnök

Kiadja: A Magyar Kukorica Klub Egyesület; Felelős szerkesztő: dr. Szieberth Dénes
Facebook
Erre az email címre kérjük, ne válaszoljon!

Ezt a Hírlevelet Ön azért kapta, mert regisztrált a Magyar Kukorica Klub Egyesület
honlapján, és bejelölte, hogy szeretne hírleveleket kapni.

