Meghívó
I. AGRÁR- HORGÁSZ KUPA
ÉS CSALÁDI NAP

2018. szeptember 22.
NAIK Halászati Kutatóintézet
Szarvas

A Szervezőbizottság nevében tisztelettel meghívjuk rendezvényünkre,

az I. Agrár-Horgász Kupa és Családi Napra,
melyet 2018. szeptember 22-én tartunk
a NAIK Halászati Kutatóintézetben, Szarvason.
A tógazdaságokban ősszel kezdődik a hagyományos lehalászási időszak,
amikor az egész éves munka meghozza várva várt eredményét. A halászati
munkák megkezdésének tiszteletére szeretnénk hagyományt teremteni
egy Családi nap megszervezésével, melyre szeretettel várjuk kollégáival és
kedves családjával együtt.
A Családi nap keretei között horgászversenyt és halételfőző versenyt is
rendezünk. A horgászversenyre egyéni nevezéseket, míg a főzőversenyre
csapatok nevezését várjuk. A részletes információt a versenyszabályzat
tartalmazza.
Kérjük tisztelje meg rendezvényünket és szervezete nevében jelentkezzen
a rendezvényünkre!
A rendezvényre jelentkezni elektronikusan a www.haki.naik.hu weboldalon,
illetve a rendezveny@haki.naik.hu e-mail címen lehet
Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 5.

Amennyiben bármilyen kérdése van, kérjük küldje el a
rendezveny@haki.naik.hu e-mail címre
vagy jelezze a 66/515-300 telefonszámon.
A rendezvényről folyamatosan frissülő információt talál a
https://haki.naik.hu és a http://www.naik.hu internetes honlapokon.
Reméljük, hogy elfogadja meghívásunkat és a rendezvény résztvevőinek
körében üdvözölhetjük!

I. Agrár-Horgász Kupa és Családi Nap
Helyszín: NAIK HAKI, Szarvas, Anna-liget utca 35.
Időpont: 2018. szeptember 22. (szombat)
A rendezvény védnökei: Dr. Nagy István, agrárminiszter (AM)
				
Dr. Gyuricza Csaba, főigazgató (NAIK)
A rendezvény szervezője: Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ,
				
Halászati Kutatóintézet
Program:
8.00 – 8.10
			
8.10 – 8.30

Megnyitó
Halasi-Kovács Béla intézetigazgató, NAIK HAKI
Védnöki köszöntők

8.30 - 9.00
9.00 - 9.30
9.30 - 13.30
10.00 - 14.00

Horgászhelyek sorsolása
Horgászhelyek elfoglalása, felkészülés a versenyre
Horgászverseny
Halételfőző verseny (2-3 fős csapatok)

14.00 - 15.00
15.00

Ebéd
Eredményhirdetés

10.00 - 16.00
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Családi program
- különböző halfajok bemutatása akváriumban,
- dobóhálós halászat,
- próbahalászat a közeli tavakon,
- gyerek horgászverseny,
- halsimogató kicsiknek és nagyoknak,
- gyerekfoglalkoztató ismeretterjesztő játékokkal,
Herman Ottó Intézet
- látogatás a Körös-Maros Nemzeti Park Körösvölgyi
Állatparkjába.

A rendezvényt követő napon szabadprogramok
2018. szeptember 23. (vasárnap)
•
•
•
•

Arborétum látogatás http://www.pepikert.hu/
Mini-Magyarország Makett Park látogatás
Hajókázás a Körös-holtágon
Körös-Maros Nemzeti Park és Körösvölgyi Állatpark
http://kmnp.nemzetipark.gov.hu/

Szállást közvetlenül szíveskedjenek foglalni
a város alábbi szálláshelyein
LIGET WELLNESS HOTEL			tel.: 66/311-954
Szarvas, Erzsébet liget			
mobil: 30/285-4139
info@ligetszarvas.hu 			www.ligetszarvas.hu
HALÁSZCSÁRDA				tel.: 66/311-164
Szarvas, I. kerület 6.			
mobil: 20/395-9683
halaszcsarda@szarvasnet.hu 		
www.aqua-lux.hu
LUX PANZIÓ				tel.: 66/313-417
Szarvas, Szabadság út 35.		
mobil: 20/395-9683
lux@szarvasnet.hu 			www.aqua-lux.hu
ARANYSZARVAS APARTMANHÁZ		
Szarvas, Arborétum út 36.		
aranyszarvasapartman@gmail.com

mobil: 06-20/561-8942
mobil: 06-20/338-0800
http://aranyszarvas-apartmanhaz.hu

MOKKA PANZIÓ				tel.: 66/215-230
Szarvas, Szabadság út 18. 		
mobil:70/331-4000
delicatesbistro@gmail.com 		
www.mokkaszarvas.hu

