XXVII. Cívis Rádiós Találkozó
Ideje: 2019.09.20, 21,22. (péntektől vasárnapig)
Helye: 4002 Debrecen, Erdőspuszta
Dorcas Center & Camping
https://www.debrecen.hu/hu/turista/latnivalok/dorcas-center-camping
Szervező:

Rádiós és Szabadidő Klub és az
Alapítvány a Rádióamatőrökért
http:www.radiosklub.hu

Kapcsolattartás: 145.500 Mhz szimplex és az 145.600 Mhz „R0” –ás átjátszón.
Előzetes szállásfoglalás: Molnár Antal ha0hk (18-21) óra között
06 (52) 387-176
06 (30) 703-610
Szállásdíjak: 2400 Ft (A,B faházak)
3700 Ft (D tip. házak)
4200 Ft (C és E jelű apartmanok)
+ 400 Ft IFA
Belépési díj
•
•
•

személyenként : 500 Ft / 3 nap
gépkocsi belépés: 500 Ft / 3 nap 14 év alatt a belépés ingyenes.
Bolha piaci árusítás: ingyenes, de 3m2–es árusítási asztal felület felett
alapítványi támogatást köszönettel vesszünk.

Program :
Péntek: 10 -18 óra között ingyenes gyerekprogramok.
•
•
•
•
•
•
•

HG0KID rádióállomás működtetése
„Kincskeresés” Rókavadászat előadás, bemutató, gyakorlás.
„Szedd le a támadót” Lézerfegyveres csoportok küzdelme. (RSOE
támogatásával)
Ugráló vár 14 éven aluliaknak.
segway
Célba lövés Air Soft fegyverekkel.
Hagyományos íjászat ősi visszacsapó íjakkal.

•

19 óra az „Akácsos Út Nótaklub” Hajdúdorogról lesznek az előadóink.
Hazafias dalokat, katonadalokat, magyar nótákat adnak elő.

•

19.45 óra Vacsora : babgulyás cívis (ha0di) módra.
A Vacsora a Klubtagjaink ajándéka.
Támogatást köszönettel elfogadunk az Alapítvány a Rádióamatőrökért
számára Számlaszám: 10103434-12562228-00000000
A vacsorához, az esti tánchoz a talpalávalót zenekar biztosítja (kifáradásig)
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Szombat:
•
•
•
•
•
•
•
.

06 – 11 óra Beléptetés. Ebédjegy igénylési lehetőség korlátozott számban.
06 – 15 óra Bolhapiac. Rádiós alkatrészek, készülékek adás-vétele,
cserebere.
09 – 15 óra HG0KID állomás forgalmazási lehetőség.
09.30 óra Megnyitó. Dr. Szekeres Antal Debrecen MJV főjegyzője.
10.00 óra Dr. Radócz László előadása: Nemzetközi Expedició a DUCIE
szigeteken.
11.30 óra NMARK közgyűlés.
12 - óra Ebédelési lehetőség. Ebédjegyek 1300 Ft/adag áron. Felszolgálás
a Kemping területén az ebédlőben a nagy sátor előtti épületben. Gulyásleves
és bukta.

Vasárnap :
•
•
•
•

Városnézés, séta a belvárosban.
Debrecen Állatkert és vidámpark látogatási lehetőség.
Strandolási, gyógyulási lehetőség a Kerekestelepi fürdőben.
18 – óra Zárás.

Rádiós

és

Szabadidő

Klub

és

Az

„Alapítvány

a

Rádióamatőrökért” vezetősége és tagságunk nevében jó
kikapcsolódást, pihenést aktív szórakozást hasznos és
érdekes hosszú baráti beszélgetéseket, „gyógyító” hátba
veregetést,

kézfogást

kívánunk

résztvevőnek!
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kedves

