MEGHÍVÓ
ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE

2019. JÚNIUS 8-án (szombaton)
Gyermeknappal egybekötött falunapi rendezvényt tart,
amelyre ezúton minden érdeklődőt tisztelettel meghívunk.
A rendezvény helyszíne: Orci Sportpálya
PROGRAMOK
10:00 - 14:00 Focikupa
12:00 - 16:00 Főzőverseny
13:00
Megnyitó, Ebéd
14:00
Aszfaltrajzverseny gyerekeknek
15:00
Családi vetélkedő
16:15
Eredményhirdetések (focikupa, rajzverseny, családi vetélkedő, főzőverseny)
16.45
Kulturális műsor:
Orci Nyugdíjas
Göllei dalárda
Gelencsérné Hideg Eszter műsora
Orci Hajdina Egyesület
18:00
Kaposvári ROXINHÁZ műsora
19:00
TOMBOLA SORSOLÁS
20:00
BÁL
24:00
Programzárás

A rendezvény ideje alatt ingyenes körhinta, trambulin, légvár és
kézműves foglalkozás várja a gyerekeket.
Óránként CUKORESŐ!
Ingyenes ebédet adunk a rendezvényen résztvevők és a vendégek
számára!
A rendezvény alatt kézműves termékek, testfestés, bazár, jégkása, kézműves
édesség stb. vásárlására lesz lehetőség.
Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánunk!

További információk a túloldalon! Kérem, fordítson!

A focikupa szervezői (a sportegyesület vezetősége) a helyszínen várják a jelentkezőket.
Külsős csapatok előzetesen jelentkezhetnek Vas Zoltán sporttársnál! (A szervezők az
első 8 (nyolc) csapat jelentkezését tudják fogadni, létszám max: 8 fő!)
A főzőversenyre a csapatok a helyszínen jelentkezhetnek. A főzőverseny önköltséges,
de az önkormányzat csapatonként (számla ellenében: Orci Önkormányzat, 7461 Orci,
Petőfi tér 2.) 4.000 Ft támogatást nyújt, kizárólag hús vásárlására! Értékes díjak várják
a leendő nyerteseket!
A családi ügyességi vetélkedő szervezői: Tóth Attila, Vass Péter.
Nevezni a helyszínen lehet. A csapatok tagjai (két felnőtt és egy, vagy két gyermek)
között nem kötelező a vér szerinti rokonság.
Az ízletes ebédről Kocsi Zoltánné gondoskodik (pörkölt, tarhonya, savanyú). Az
ebédjegyeket előzetesen kiosztjuk!
Az italfogyasztásról mindenki maga gondoskodjon, BÜFÉ rendelkezésre áll!
A nap folyamán lehetőség lesz kézműves termékek, jégkása, édesség vásárlására.
Az este folyamán TOMBOLA sorsolást tartunk. A tombolajegyeket 200 Ft/db áron
lehet megvásárolni 13:30 órától 18:30 óráig. (Várjuk a kisebb-nagyobb, tréfás, komoly
tombola felajánlásaikat, melyek az Önkormányzatnál adhatók le.)

Tisztelt Leendő Vendégek!
Mindenkit szeretettel várunk! Érezzük jól magunkat egy vidám, önfeledt napon,
amikor együtt szórakozhat fiatal és idős egyaránt!

Tisztelettel:

Szervezők

