Traditsiooniline vanamootorrataste kokkutulek

Ida-Viru Moto 2017
7.-9.07.2017 Narva-Jõesuu lähistel asuvas hotellis
Laagna, 12km enne Narva’t
NB! Kokkutuleku asukoht muutus seoses eelmise hotelli omanikuvahetusega!

Oodatud on kõik Eesti Vanamootorrattaklubi Unic-Moto liikmed
koos peredega ning mitteliikmetest huvilised, kellel on ette näidata
35-aastane või vanem mootorratas.
Eelmisel aastal osales vanamootorrataste kokkutulekul Võrumaal 200
vanatehnikahuvilist kuuest riigist kokku 120 uunikumtsikliga.

Kokkutulek algab reede õhtul – kogunemine, suhtlemine, õhtusöök,
saun, omainimeste pillibänd, tants ja karastavad joogid. Laupäeval
toimub lipu heiskamine, ühispilt, paraad, ekskursioonid Sillamäel,
Sinimäel ja Narvas, mõõduvõtmised osavuses ja täpsuses, pidulik
õhtusöök, parimate autasustamine ning pidu bändi ja tantsuga.

Laupäeval kell 11-12.30 on kõigile huvilistele
avatud Sillamäe kultuurimaja ees ja 16.15-17.00
Narva linnuses vanamootorrataste näitus.

Programm:
Reede, 07.07.2017
Alates 17.00 registreerimine
19.00-21.00 õhtusöök
Suhtlemine, muljete vahetamine, omainimeste pillibänd ja makimuusika, tants, karastavad joogid,
saun jms.
Laupäev, 08.07.2017
8.00-9.30 hommikusöök (1. Laagna)
9.30 lipu heiskamine, infokoosolek, ühispilt
10.00 kogunemine
10.15 sõit Sillamäele
11.00-12.30 vanamootorrataste näitus Sillamäe kultuurimaja ees. Muuseumi külastamine (2.
Sillamäe)
12.30-13.00 sõit Sinimäele
13.00-14.30 Sinimäe muuseumi külastamine, lõuna. (3. Sinimäe)
14.30-15.15 sõit Narva
15.15-16.15 Kreenholmi külastamine (4. Kreenholm)
16.15-17.00 vanamootorrataste näitus Narva linnuses (5. Narvamotofest)
17.00-19.00 Rinaldo sõit Narva promenaadil (6. Promenaad). Vabaliikumine Laagna.
19.00-… saun, murumängud jne
20.00-21.30 õhtusöök
21.30-... parimate autasustamine, bänd
Pühapäev, 09.07.2018
8.30-10.00 hommikusöök
10.00 lipu langetamine

Osalustasu: € 40 /osavõtja
EVMK Unic-Moto liige ja tema pereliige: € 20 /osavõtja
Kuni 12aastased lapsed tasuta
Osalustasu maksmine sularahas kohapeal. Osalustasu sees: hommikusöögid laupäeval ja pühapäeval,
lõunasöök laupäeval, õhtusöögid reedel ja laupäeval, ühisfoto ja rallinumber mootorratturile, ürituse
programm, telkimine.
Majutus: telkimine on osalustasu sees. Eraldi makstes on võimalik saada sisemajutust:
Kahekohaline voodi + ühekohaline voodi (kokku 5 tuba) – 30 eurot/2 ööd voodikoht
Kolm eraldi voodit (kokku 14 tuba) – 30 eurot/2 ööd voodikoht
Kaks eraldi voodit (kokku 6 tuba) – 30 eurot/2 ööd voodikoht
Kahekohaline voodi (kokku 3 tuba) – 30 eurot/2 ööd voodikoht
Majutuskohti on piiratud koguses! Majutuse broneerimiseks kirjuta reigo.vilu@mail.ee või helista 5038205.
NB! Kohapeal ei ole avatud baari, seega omad joogid-näksid ise kaasa.
Organisaatorid jätavad endale õiguse teha muudatusi ürituse programmis või osavõtutingimustes.

