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Tájékoztató, felhívás,
Kéréseink 

A Cavalloni Ferenc Modellező Sportegyesület (részletes adataink a fejlécben) megrendezi a Kárpát-
medencében élő repülőmodellezők találkozóját, egy igazi

Magyar Nemzeti Bajnokságot
2004. július 1. és 5. között, Kunszentmiklós – Tass térségében, Kunszentmiklós város és Tass község
polgármestereinek támogatásával. (További támogatókat is keresünk!)
Erre meghívunk mindenkit, (korhatár nélkül) aki ezzel a sportággal foglalkozik, a Kárpát-medence
területén lakik, és van olyan repülőmodellje, amivel ezen a találkozón részt tud venni.
A találkozón részt vehetnek:
A határon belüliek a Magyar Modellező Szövetség 2004. évre szóló versenyzői igazolványával,
A határon kívül élők Magyar Igazolványukkal, (vagy, ha bármilyen ok miatt ezt még nem tudták
kiváltani, útlevelükkel, amelyben lakcímükkel igazolják, hogy állandó lakóhelyük a Kárpát-medence
területén van.)
A határainkon kívülről érkezőket szeretném vendégül látni (hogy az utazáson kívül ez nekik ne kerüljön
semmibe) 
Ezért keresünk támogatókat:
Természetbeni támogatót, aki(k) vállalják, hogy néhány érkezőt vendégként fogadnak és szállást-
étkezést biztosítanak részükre. Ezt a támogatást elsősorban Kunszentmiklós környékéről kérem, hogy
vendégeink a napi programokon részt tudjanak venni. 
Természetbeni támogatót, aki(k) vállalják hogy vendégeinket egy-két kirándulásra (pl. Parlament,
Zebegény) elvihessük. (Autóbusz- mikrobusz tulajdonosok vagy üzemeltetők.)
Természetbeni támogatót, aki(k) a helyezettek díjait felajánlják,
Anyagi (pénzbeni) támogatókat, (magánszemélyeket vagy szervezeteket) akik ezzel az érkezők
(akiket nem tudunk magánszemélyeknél elhelyezni) szállásának-ellátásának költségeihez járulnak
hozzá. (Az ilyen támogatók részére „adó-igazolást” tudunk adni, mert egyesületünk közhasznú,
igazolás kiállítására jogosult.)
Szervezésben segíteni tudó támogatókat keresünk, akik ismerik egy-egy határon túli személy vagy
magyarokkal kapcsolatot tartó szervezet pontos címét, hogy meghívónkat el tudjuk küldeni részükre.
A hírközlő szervek támogatását kérjük, hogy felhívásunk eljusson mindenkihez, aki bármilyen módon
segíteni tud(hat) és eljusson a határokon túlra, hogy értesüljenek azok akiket a határon túlról meghív
(hat)unk.
A találkozóra szabadon repülő modellekkel lehet jelentkezni, (F1A, B, C, G, H, J, K, P kategóriák)
(Ezeket a jelzéseket modellezők általában ismerik, aki nem ismeri, - és érdekli - látogasson el
honlapunkra és nézze meg  „A modellezés képeskönyve” című – összeállítás alatt lévő -
tájékoztatónkat.)
Az érdeklődéseket-jelentkezéseket kérjük levélben, faxon vagy E-mail-ben (címek a fejlécben)
eljuttatni Egyesületünk címére. Kérésre – az útlevél/vízum megszerzéséhez - meghívó levelet küldünk.
A szervezés állását honlapunkon folyamatosan közzé tesszük, az írásban jelentkezőket írásban
tájékoztatjuk
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