Országos Erdészeti Egyesület
Év Erdésze Verseny – 2016
Mocz és Társa Magánerdészet Kft.
Ötvöskónyi, Szentkereszt puszta

„20 éve a magánerdő
szolgálatában”

Az Év Erdésze Verseny 2016. évi versenykiírása
Kiíró: Országos Erdészeti Egyesület
Szervező: Mocz és Társa Magánerdészet Kft.
Időpont: 2016. május 25-26.
Találkozó: Mocz Tanya, 7511 Ötvöskónyi - Szentkereszt puszta, Északi szél.: 46.279510,
keleti hossz.: 17.304901
Szállás: Ötvöskónyi – Szentkereszt puszta, Somogyszob
Versenyhelyszínek: Ötvöskónyi - Szentkereszt puszta
A versenyre az erdőgazdálkodásban dolgozó (felsőfokú erdészeti képesítéssel nem
rendelkező) erdésztechnikusok jelentkezhetnek.
A jelentkezési lapok megtalálhatóak a www.moczerdeszet.hu és www.oee.hu honlapokon
(versenyzők és kísérők számára külön), amelyeket az alábbi elérhetőségek egyikére kell
kitöltve postán, faxon vagy e-mailben elküldeni 2016. április 1-30. között:
Mocz és Társa Magánerdészet Kft.
7563 Somogyszob, Szent Imre u. 23.
Tel./fax: +3682/445-300
E-mail: filaklaszlo@moczerdeszet.hu
A jelentkezők a jelentkezésről visszaigazolást kapnak.
A versenyen való részvétel csak előzetes jelentkezés és a részvételi díj befizetése mellett
lehetséges. A nevezési díj 40.000 Ft/fő, a kísérők részvételi díja 20.000 Ft/fő, amely
tartalmazza a szállás és a teljes ellátás költségeit (az ellátással kapcsolatos alternatív
lehetőségek a nevezési és jelentkezési lapon találhatóak).
A részvételi díj kiegyenlítésére előre utalással van lehetőség (OTP Bank Nyrt. 1174303320028716-00000000). Az utalás szöveges megjegyzésébe kérjük megadni: „Év Erdésze
2016”, illetve „Év Erdésze 2016 – kísérő”.
A nevezés csak az átutalás beérkezése esetén érvényes. Az átutalt összegről előlegszámlát
állítunk ki, majd a rendezvény után kerül elkészítésre a végszámla.
A nevezési, részvételi díj befizetése nem jogosít a Vándorgyűlésen való részvételre.
A Szervezők három erdélyi jelentkező versenyen kívüli részvételére biztosítanak lehetőséget,
akik külön díjazásban részesülnek.
A www.moczerdeszet.hu és www.oee.hu honlapokon elérhető minden dokumentum és
információ. További tájékoztatás az alábbi elérhetőségeken kapható:
e-mail: filaklaszlo@moczerdeszet.hu, mobil: +3670/365-5913
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Programterv:
2015.05.25.
09:00 – :
10:00 – :
11:00 – :
11:30 – :
13:00 – :
16:00 – :
18:00 – :
19:00 – :
2015.05.26.
06:30 – :
09:00 – :
18:00 – :
19:00 – :

Érkezés a visszajelzésünkben megadott szálláshelyre, a szállás elfoglalása
Érkezés a verseny helyszínére, Szentkereszt pusztára, a versenyregisztráció
kezdete
Köszöntés és a verseny megnyitása
Ebéd
Sorszámhúzás, indulás a lőtérre és az írásbeli feladat helyszínére (két csoportra
bontva)
Visszaindulás a szálláshelyekre
Vacsora
Technikai egyeztetések, baráti beszélgetés
Reggeli, eligazítás
A gyakorlati versenyszámok lebonyolítása
Eredményhirdetés
Vacsora, beszélgetés

Somogyszob, 2015. március 09.

Erdész üdvözlettel:

László Diána
Ügyvezető
Mocz és Társa Magánerdészet Kft.

Zambó Péter
Elnök
Országos Erdészeti Egyesület
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