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A Kamara Hajdú-Bihar megyei Szervezete és a Civilek a Közbiztonságért Közhasznú 
Alapítvány a hagyományoknak megfelelően és a pozitív visszajelzések alapján az idei évben 
is megrendezi a Vagyonvédelmi Családi Napot, melyre tisztelettel meghívja a 
vagyonvédelemben dolgozókat és családtagjaikat! 
  
A Családi Nap időpontja: 

 2012. június 23-án (szombat) délelőtt 09.00 órától este 21.00 óráig  
A Családi Nap helyszíne: 

 Kerekestelepi Fürdő, Debrecen Szávai Gy. utca 22.  
  

A rendezvény zártkörű, ezen a napon az időközben megújult Kerekestelepi Fürdőbe csak a 
vagyonvédelemben dolgozók és családtagjaik, valamint a velük érkező vendégeik léphetnek 
be ingyenesen. 
  
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, ezért részvételi szándékát kérjük, 
szíveskedjen 2012. június 15-ig az 52/423-437-es telefonszámon jelezni!! 

  
A Kerekestelepi Strandfürdő turisztikai szolgáltatásainak fejlesztése az Európai Unió és a 
Magyar Állam által nyújtott támogatással valósult meg. A munkálatok 2012. június 2-án 
befejeződnek, a megújult strand a Kerekestelepi Fürdő honlapján megtekinthető 
(www.kerekestelepifurdo.hu). 
  
A résztvevők térítésmentesen használhatják az öltözőket, a két meleg és az egy hideg vizes 
medencét, a két fedett teniszpályát, focipályát valamint a játszóteret. A fürdő területén 
felállításra kerül egy kétszáz személyes sátor az étkezések lebonyolítására. 
  
A program délben ünnepélyes megnyitóval kezdődik. A nap folyamán különböző 
táncbemutatókkal színesítjük a programot. A gyerekek és a felnőttek játékos ügyességi és 
sport vetélkedőkön mérhetik össze tudásukat (foci, tenisz, asztalitenisz, tollaslabda, úszás, 
légfegyveres lövészet, stb.). A versenyek eredményei délután kihirdetésre kerülnek, melyet 
nyereményekkel díjazunk. 
  
Ismét lesz a gyerekeknek arcfestés, táncverseny, valamint a hölgyeknek fodrászat, kozmetika. 
A délelőtt folyamán az egészségügyi sátornál ingyenes vérnyomás, vércukorszint mérésre is 
lehetőség lesz.  
  
Ebéd telefonon igényelhető 2012. június 15-ig, a kamarai tagok és családjuk részére 
400,-Ft/fő kedvezményes áron, további vendégek részére 750,-Ft/fő önköltségi áron, 
melyet a Családi Napon, a helyszínen kell befizetni.  
  
Étkezésre a fürdő területén működő büfében és étteremben is lesz lehetőség, a belépéskor 
kapott karszalaggal 10 % kedvezménnyel! 
  
Természetesen a résztvevők az otthonról hozott ételt-italt behozhatják! 
  
  
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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