IPA REGIUNEA 3 MEHEDINTI

CONCURS NAȚIONAL DE PESCUIT SPORTIVCAZANELE DUNĂRII -DEFILEUL PORȚILE DE FIER 2020
Comitetul Executiv Regional al IPA REGIUNEA 3 MEHEDINTI organizează în
premieră EDIȚIA I-a, CONCURS NATIONAL DE PESCUIT SPORTIV DROBETA
în perioada 10.04.2020–12.04.2020, în Cazanele Dunării-localitatea Șvinița-Cabana
Pescarilor, în limita a 40 de locuri ceea ce include:

PROGRAM:
•

10.04.2020 - sosirea participanţilor, degustare țuică de smochine, jumării pește de Dunăre,
paine și sare, dulceață smochine specifice zonei.
19.00 cina-grill sarbesc

•

11.04.2020- 08.00-09.30 mic dejun-aperitiv
Ora 10.00 START COMPETIȚIA DE PESCUIT SPORTIV-echipe formate din 2-3 pescari cu un
nr.de 4 bețe,lansete per echipă
13.00-15.00 pranz-specialități pescarești (icre pește,ciorbă pește,saramură pește
afumat,pește prăjit,desert-tradiționalele clătite cu dulceață de smochine)- totul BIO din zona
DUNĂRII
19.00-21.00 cină -grill sarbesc( ceafă porc,carnaciorii, pulpă pui, mici)

•

12.04.2020- 08.00-09.30 mic dejun-aperitiv

Ora 12.00 FINAL COMPETIȚIA DE PESCUIT SPORTIV-se vor cantarii cantitațiile de pește
per echipă precum și cele mai mari capturi individual. Se vor premia locurile I, II,III pe echipe și locurile
I,II,III individual pentru cea mai mare captură.
FOARTE IMPORTANT-Cantitățiile de pește capturat se vor însușii de către fiecare participant pentru
consumul propriu.
13.00-15.00 pranz-specialități pescarești (icre pește,ciorbă pește,saramură pește afumat,pește
prăjit,desert tradiționalele clătite cu dulceață de smochine)- totul BIO din zona DUNĂRII
15.00-plecarea participanților

⚫

Gazdele noastre oferă bonus cazarea pentru cei care optează să ramana în seara de 12.04.2020,
urmand ca aceștia să achite contravaloarea meselor a la carte (cina 12.04-mic dejun 13.04.2020)

Contravaloarea serviciilor prestate pentru perioadele sus menţionate este de 290 lei per
persoana, termenul limita de inscriere fiind 15.02.2020 .
Înscrierile se vor face la domnul președinte Cristian TULIGĂ, la tel: 0725723607 sau pe
emailul: ipamehedinti3@iparomania.ro odata cu achitarea contravalorii privind participarea
în contul Asociația Internaționlă a Polițiștilor-Regiunea 3 MehedințiRO 25RNCB0179161862230001
Primul venit, primul servit !

SERVICII PRIN PRIETENIE !

COMITETUL EXECUTIV REGIONAL AL IPA REGIUNEA 3 MEHEDINTI

