Uitnodiging
Voor de Modelvliegdag
op het Pinksterweekend 2018
De MFSC-Spelle e.V. organiseertop
hetPinksterweekendweer onze jaarlijkse Modelvliegdag.
Daarvoor willen wij alleVerenigingen en Modelpiloten
hartelijk uitnodigen.
OnsModelvliegveld heeft:
-

een lengte van 500m
een goed onderhouden grasveld met een verharde baan voor de start en
landingen
een vergunning voor Modellen tot 150 kg
een vergunning voor Pulsjet Modellen

Voorwaarden tot deelname aan de Vliegdag:
-

iedere piloot moet een geldig verzekering bewijs voor 2018 kunnen overleggen
die overeenkomt met de Duitse §102LuftVZO

Onze Vereniging kan u aanbieden.
-

Een Campingplaats (Caravan, Camper, Tent,) vanaf Do.17-05-2018 - Ma.21-052018
Voor meer Info zieAanmelding/ Camping-Regeling 2018

-

Maaltijden(Ontbijt, Middageten, Koffie engebak, Grillen)
Meer info zie de aanbiedingen voor het eten

Inschrijven/
Camping -Regeling 2018
Inschrijven
- Aanmeldingvanaf 01-04-2018 mogelijk!!
-Inschrijvingen alleen via de website www.mfsc-spelle.de
-Kamperen is alleen mogelijk wanneer men Actief aan de Vliegdagdeelneemt
-Aankomst: 17-05-2018

Vertrek. 21-05-2018

-Kampeerbijdrage: Personen vanaf 8 Jaar per Dag 3€
-Aantal standplaatsen is begrenst
-Inschrijf formulier invullen
-Campingbijdrage bij vooruitbetaling overmaken
-Inschrijving wordt schriftelijk bevestigd (Door de Vereniging)
-Inschrijf bevestiging bij aankomst meebrengen!!

Kampeerregels
-Caravan/ Tenten enz. kunnen alleen op de aangegeven plekken opgesteld worden
-Wie naast elkaar wil staan moet tezamen aankomen
-Auto’s dienen buiten het kampeerterrein geparkeerd te worden
-Wegen (Redding doorgangen) moeten vrijgehouden worden
-Bij grote droogte wordt het opstellen van grill en stroomaggregaten door de Vereniging
verboden
-Het inschakelen van Motoren/ Turbines/ Pulsjets is alleen achter het veiligheidsscherm (Start
en landingsbaan) toegestaan
-Kampvuren zijn verboden!!
-De aanwijzingen van de ordebewaarder van de MFSC-Spelle dienen opgevolgd te worden!!
Stroomvoorziening: Bij overspanning neemt de vereniging geen enkele aansprakelijkheid
Op de volgende dagen is er stroom:
Do.17-05-2018+Fr.18-05-2018 van 15:00 uur tot 19:00 uur
Za. 19-05-2018+Zo.20-05-2018 van 10:00 uur tot 18:00 uur

Aanbiedingen voor het eten
Donderdag 17-05-2018
18:00 uur

Grillen

Steaks, Worst, Patat, enz.

Vrijdag 18-05-2018
08:00 uur

Ontbijt

18:00 uur

Grillen

Steaks. Worst, Patat, enz.

Zaterdag 19-05-2018
08:00 uur

Ontbijt

12:00 uur

Snackbarkraam

14:00 uur

Koffie en Gebak

Ca. 18:00 uur Avondeten
Varken aan het Spit met Gebakken aardappels
en salade.
Kinderen vanaf 10 Jaar
Volwassenen /Jongere vanaf 16 Jaar

5€
10€

AUB. Aanmelden!!
Zondag 20-05-2018
08:00 uur

Ontbijt

12:00 uur

Snackbarkraam

14:00 uur

Koffie en Gebak

Maandag 21-05-218
08:00 uur Ontbijt

Alle anderen Prijzen worden op het veld opgehangen

