„…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!
Tájákoztajuk a Tagságot, a Kukorica Termésverseny résztvevőit és
meghívott vendégeinket, hogy a december 16.-án Gödöllőn
tartandó Évzáró és Díjátadó Ünnepségünk regisztrácós határidejét
meghosszabbítjuk december 13-án, hétfőn délig.
(A regisztráció nem kötelező, de elvárás, hogy felkészülhesszünk a
személyesen megjelenő résztvevők fogadására s ellátására.)
Mint arról korábban hírt adtunk, az Évzáró és Díjátadó Ünnepséget internetes
csatornán is hozzáférhetővé tesszük, s a történések folyamatát rögzítjük. A
közvetítés a meghirdetett időpontban, 9:30-kor indul. Az esemény csak a
csatlakozási link birtokában követhető. Az esemény felé a csevegőn keresztül
lehet írásos üzenetet küldeni, egyébként a közvetítés egyirányú.

Az online részvételre

ittlehet feliratkozni.

1. 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
2. A Díjátadó programját, a körülményeket és a kiszolgálást 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 regisztrációjukkal 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
Online követés
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.

