
„ Józsi! Ezt a fát má' háromszó eekerűtük... nem vagyunk mi eetévedve? 

 

                                       „ LEGYEN ELŐTTED MINDIG ÚT...“                                                   

                                                         TÚRAKIÍRÁS 

 

A Jákó Klub Egyesület 

Régi Idők Járművei Baráti Társaság 

2017.09.22-23-24-én ismét Oldtimer találkozót és túrát szervez. 

A túrán azon járművek vehetnek részt, melyeknek gyártása 1980-ig befejeződött, ill. jelentkezésüket 

a rendező elfogadta. 

A résztvevők a rendezvényen saját felelősségükre és veszélyükre vesznek részt. 

 

A rendezvény részei: megbízhatósági és ügyességi próba, járműkiállítás valamint ismerkedés 

egymással és az útvonal nevezetességeivel. 

A túra távja: ca.110 km. 

 

A rendezvény helyszine: „ Az Bakonnak sűrű rengetege“ 

 

Részvételi díj teljes ellátással (pénteki vacsorától a vasárnapi reggeliig) : 

I. Turistaszállás: (Hotel Bakony, Bakonybél) 

Elhelyezés fűtés nélküli faházakban. 

Egy faház két lakosztályból áll. Lakosztályonként két különbejáratú szoba, (2+3 ágy) zuhanyzó és 

wc áll rendelkezésre. 

14 900.- Ft/fő (3-6 év között: 3400.- / 6-14 között: 8900.-) 

II. Klasszikus *** hegyvidéki szálloda: (Hotel Bakony, Bakonybél) 

            Elhelyezés 2,3,4 ágyas szobákban. 

            21 000.- Ft/fő (3-6 év között: 4500.- / 6-14 között: 12800.-) 

 

A jelentkezési lap (mellékelve, ill. a www.bakonyjako.hu honlapról letölthető)  2017.07.15-ig az 

alábbi címre küldendő: 

                             Gerdenics János, 8581 Bakonyjákó, Kossuth L.u.16. 

                                                     Fax: 06 89 350001 

                                          E-mail: g.janos1948@gmail.com 

 

A rendezvényen – szervezési okok miatt – max 100 fő vehet részt. 

A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk el. 

Az elfogadott jelentkezéseket 08.01-ig visszaigazoljuk és részletes programot küldünk. 

 

Ezután kell a fentiek alapján kiszámolt részvételi díjat 2017.08.10-ig eljuttatni piros postai 

csekken a fenti címre, vagy utalással a Jákó Klub Egyesület számlájára: Szentgál és Vidéke 

Takarékszövetkezet 73600046-15402484 (Közlemény: Oldtimer túra.) 

 

Ha a részvételi díj a fenti határidőig nem érkezik meg, a jelentkezést érvénytelennek tekintjük, 

amiért – előre is – az esetlegesen érintettek megértését kérjük. 

 

 

 

Információ: Gerdenics János  0689 350010 vagy 0630 4696454 ill. g.janos1948@gmail.com 

 

Barátságos üdvözlettel: a Rendezők. 

 

 

http://www.bakonyjako.hu/
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JÁKÓ KLUB Egyesület 

Régi Idők Járművei Baráti Társaság 

Oldtimer Találkozó és Túra 2017.09.22-24. 

 

                            JELENTKEZÉSI LAP 

Név: 

Évjárat: 

Kísérők: 

Lakcím: 

Telefonszám: 

 

A jármű gyártmánya: 

Tipusa: 

Évjárata: 

Száll. szem.: 

Hengerűrt: 

Teljesítménye: 

Max seb: 

Önsúlya: 

Rendszáma: 

„ Lábon“ vagy utánfutón érkezik: 

 

 

Egyéb igény, kívánság, közlés: (kivel akarok egy házban/ 

szobában lenni, vegetariánus étkezés,  holdkóros vagyok stb. 


