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„Fókuszban a
rét- és legelőgazdálkodás”



A bemutató programja

augusztus 10. kedd
9.00 - 10.00 -  Érkezés, regisztráció, a gépkiállítás megnyitása

10.00 - 10.10 -  Köszöntő  

10.10 - 12.00 -  a rétgazdálkodási bemutatón résztvevő gépek

                       technológiai sorrend szerinti bemutatása

12.00 - 13.00 -  EBÉDSZÜNET és a központi tér állógép bemutatóinak megtekintése

13.00 - tól - a talajművelési bemutatón résztvevő gépek

                 technológiai sorrend szerinti bemutatása

16.00 - A rendezvénynap zárása

augusztus 11. szerda

Helyszín, megközelítés

Az érkezők részére a bemutató helyszínén parkolási

lehetőséget biztosítunk.

Fontos, hogy a gépek működése közben

az esetleges baleset elkerülése érdekében ügyeljenek

a rendezvény biztonsági szabályainak betartására

és csak a kijelölt területen tartózkodjanak!

Egyéb információk

A bemutató helyszínei:

Központi állógép kiállító tér:

a Velox-Ker Kft szentlőrinci telephelye melletti szabadtér

GPS: É46.00428296922, K17.9759797454

Rét- és legelőgazdálkodási mozgógép bemutatótér:

a központi tértől a felüljáró mögött lévő rét terület

Talajművelési mozgógép bemutatótér:

a központi tértől Kacsóta település irányába lévő szántó terület

A központi tér megközelítése a felüljáró utáni lehajtó felől  lehetséges,

melyhez kitáblázást biztosítunk!

A bemutató területét biztosítja:
Agró Bükkösd Kft és Szalai Ferenc gazdálkodó

9.00 - 10.00 -  Érkezés, regisztráció, a gépkiállítás megnyitása

10.00 - 10.10 -  Köszöntő  

10.10 - 12.00 -  a talajművelési bemutatón résztvevő gépek

                 technológiai sorrend szerinti bemutatása

12.00 - 13.00 -  EBÉDSZÜNET és a központi tér állógép bemutatóinak megtekintése

13.00 - tól - a rétgazdálkodási bemutatón résztvevő gépek

                       technológiai sorrend szerinti bemutatása 

16.00 - A rendezvény zárása

A mozgógép bemutatók a központi térről 2-3 perces sétával közelíthetők meg!



Kérjük a regisztrációs lapot kitöltve hozza magával

és adja le a regisztrációs pavilonban!

Köszönjük, hogy ezzel segíti adminisztrációs munkánkat!

NÉV:

LAKCÍM:

TELEFONSZÁM:

E-MAIL CÍM:

Hány ha-on gazdálkodik?

Foglalkozik-e 
állattenyésztéssel?

Dátum: ...............................

...............................
Résztvevő aláírása

Feliratkozom a BMVK Alapítvány hírlevelére! Kijelentem, hogy 18. életévemet betöltöttem, és

hozzájárulok, hogy a BMVK Alapítvány hírlevelet küldjön nekem, amelyben tájékoztatást ad

hazai és nemzetközi rendezvényeiről, illetve közvetlen üzletszerzési céllal megkeressen az

általam megadott elérhetőségeimen saját vagy üzleti partnerei ajánlatával.

Adatvédelemmel kapcsolatos információ: bmvk.hu/rolunk/kozerdeku - egyéb dokumentumok

REGISZTRÁCIÓS LAP

Az ajándéksorsoláson való részvétel feltétele
a kitöltött regisztrációs lap leadása!
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