XXXII Vanamootorrataste kokkutulek

Holstre-Polli Moto 2019
12.-14.07.2019 Holstre-Polli vabaajakeskuses,
Viisuküla külas, Viljandimaal
58°17'07"N

25°39'52"E

www.holstrepolli.ee

Oodatud on kõik Eesti Vanamootorrattaklubi Unic-Moto liikmed koos peredega ning mitteliikmetest
huvilised, kellel on ette näidata 35-aastane või vanem mootorratas.
Vahemaad (km):
Tallinn - 178
Kuressaare - 248
Võru - 111
Narva – 247
Tartu - 85
Riia - 238
Vilnius - 533
Varssavi - 914

Osalustasu: 55 € / osavõtja, EVMK Unic-Moto liige ja tema pereliige 25 € /osavõtja, 12-aastased lapsed (12 k.a.) tasuta.
NB. Soodushinna saamiseks peab EVMK liikmel olema tasutud liikmemaks! Osalustasu maksmine sularahas kohapeal.
Osalustasu sisaldab: hommikusöök laupäeval ja pühapäeval, õhtusöök laupäeval, ühisfoto ja rallinumber
mootorratturile, ürituse programm, saun reede ja laupäeva õhtul, telkimisplats.
Sisemajutus: 10 € / osavõtja, UM liige ja pereliige 5 €. Kohtade arv piiratud! Majutamine „Kes ees, see mees“
põhimõttel. Toad kahe-, kolme-, nelja-, viie- või 10- kohalised, kokku 82 kohta. Osalejad paigutatakse organiseerijate
poolt vastavalt registreerimislehel esitatud andmetele ja saadud lisainformatsioonile. Tekid, linad, padjad hinna sees.
NB! Kohapeal ei ole avatud baari, seega omad joogid-snäkid ise kaasa.
Eelregistreerimine Unic-Moto kodulehel www.unic-moto.ee (elektroonilise vormi täitmine).
Lisainfo: unicmoto@unic-moto.ee – Eelistatud kontakt e-posti teel.
Andrus Lüüding +372 502 8826; Uko Truu +372 527 4284; Maarek Heinsaar +372 562 39446
NB! Organisaatorid jätavad endale õiguse teha muudatusi ürituse programmis või osavõtutingimustes.

Kokkutuleku kava
Reede, 12.07.2019
Alates 17:00 Registreerimine
Õhtusöök - meelepärase õhtusöögi või muud
paremad palad võtab igaüks ise kaasa. Kohapeal
grillimisvõimalus.
Suhtlemine,
muljete
vahetamine, omainimeste pillibänd ja
makimuusika, tants, karastavad joogid, saun
jms.
Laupäev, 13.07.2019
8:00 - 9:30 Hommikusöök
9:30 Vanim osaleja heiskab lipu, infokoosolek,
ühisfoto
9:50 Ettevalmistus sõiduks. NB! Marsruut kokku ca 102 km
kõvakattega teedel. *Tangi paak täis enne üritust!
10:00 Väljasõit. Paistu-Anikatsi-Karksi 42 km
11:00 - 12:30 Karksi Pruulikoja külastus, giidiga ekskursioon
12:30 Väljasõit. Karksi-Tuhalaane-Loodi-Heimtali-Viljandi ca 44 km
13:30-15:30 Suur Vanamootorrataste väljanäitus Viljandis, Vabaduse
platsil. Lõunasöök igaühel enda äranägemise järgi.
15:30 Vaba liikumine tagasi laagriplatsile ca 16 km
16:00 - 17:30 Rinaldo sõit laagripaigas
17:30-20:00 Saun, murumängud, soovijatel võimalus rentida
kettagolfi ja rullisõidu varustust. Lastele pakub huvitavat
meisterdamist Merkuuri mobiilne töötuba (www.merkuur.eu).
NB! Laagripaigas on sobiva ilma korral planeeritud ka EVMK Unic-Moto
liikmete rataste pildistamine näituseraamatu tarbeks. Info foorumis!

20:00-21:30 Õhtusöök
21:30 Kokkuvõtted, parimate autasustamine
22:00 Muusika ja tants
Pühapäev, 14.07.2019
8:30-10:00 Hommikusöök
10:00 Noorim osaleja langetab lipu

Tehnoabi ja rikke korral ratta transport laagriplatsile: Heik Reitel +372 502 0177

