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Érdekel a SZEREPJÁTÉK? Jelentkezz a LUMINA LEGEND HEARTHSTONE KUPÁ-ra!

Ricardos, csütörtök 30 október 2014 - 13:47:17

Az alábbiakban a Lumina Cornu Klub felhívását tesszük közzé.

"A Lumina Cornu Klub 10 éve foglalkozik szerepjátékokkal, de alapvetQen asztali,- és élQszerepjátékokat játszunk és
szervezünk, de nem áll távol tQlünk a kártya sem. Munchkin térnyerése után, nagy öröm volt idén megismerkedni a
Hearthstone világával és hangulatával. Nagyon megtetszett a csapatunknak a játék és ma is örömmel nyomjuk. Közben
pedig felmerült, hogy ha már szinte minden területen rendeztünk országos (100-120 fQs) verseket, akkor miért ne
tennénk egy próbát itt is. Nyeremény felajánlásunk van, támogatónk vannak, szervezQk akadnak, már csak játékosok
kellenek, aki nem restek ringbe szállni a több mint 35 000 Ft összdíjazásért."

LUMINA LEGEND HEARTHSTONE verseny információk:
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Helyszín : 5126, Jászfényszaru, PetQfi Mqv.Ház, Szent István út 1.
IdQpont : 2014.11.09. Kezdés: 09:00
Nevezési Díj

: 1000 Ft

Nevezési létszámlimit

Díjazás

: 40 fQ

:

I. helyezet: 20.000 Ft
II. helyezet: 10.000 Ft
III. helyezet: 5.000 Ft

A játékosoknak a meccsek idejére biztosítunk számítógépet, ha valaki elQtte/utána gyakorolni szeretne, netezni az
hozzon magával notebookot.

A verseny szabályzat: (hamarosan)
A versenyre nevezéseteket a szabályzatban foglaltak figyelembe vételével az alábbi e-mail címekre küldjétek:
laszlo.naagy@gmail.com

http://jatekoslet.hu/news.php?item.36
Oldal 3/3

Eljutási segédlet:

https://plus.google.com/108066165373247595593/about?gl=hu&amp;hl=hu

Jászfényszaru fekvése és megközelíthetQsége

:

Jászfényszaru a Jászság észak-nyugati szélén Pest és Heves megyével határosan, a Zagyva és a Galga torkolata
fölött 2 kilométerrel a bal parton terül el. MegközelíthetQ az M3-as autópályán, Hatvannál letérve a 32-es úton.
Jászfényszaru szomszédos települései a heves megyei Hatvan, Boldog és Csány, a pest megyei Zsámbok, Tóalmás,
SzentlQrinckáta és Tura, valamint a Szolnok megyei Pusztamonostor. A város egyaránt megközelíthetQ autóbusszal, illetve
vasúton. Vasútállomása a 32-es fQút mentén fekszik Hatvan irányában, a várostól mintegy 2 km távolságra. Az
állomás a Hatvan-Szolnok vasútvonalon, Hatvant elhagyva az elsQ megálló. Jászfényszarut elQvárosi autóbuszjáratok
kapcsolják Jászberényhez és Hatvanhoz, valamint helyköziek és távolságiak Budapesthez és GödöllQhöz. Ezek
javát a Jászkun Volán Zrt. látja el, de közlekedtet ide járatokat a Hatvani Volán és a Volánbusz is.

A vonattal érkezQ játékosoktól kérjük, jelezzék, hogy pontosan mikor érkezik meg a járat, hogy gépjármqvel el
tudjuk vinni a verseny helyszínére.

Várunk mindenkit!

Ne riasszon el senkit, hogy Jászfényszarun vagyunk !

Néhány érv, hogy miért gyere el!

Ad 1.: Jászfényszaru nem a világvége!
Ad 2.: SQt az ország közepén, jó közlekedéssel ellátott területen található.
Ad 3.: Rosszabb esetben Bp-en is kell legalább 1 órát utaznod, hogy odaérj a helyszínre, így nem mindegy?
Ad 4.: Itt baromi jók a verseny körülmények. (JFSZ egy gazdag település)
Ad 5.: Egész magas a nyeremény és lesznek vigaszdíjak is.
Ad 6.: 10 éves szervezQi tapasztalattal rendelkezünk! Igyekszünk minden kérést megoldani! Jó hangulatot teremteni.
Ad 7.: Azt mondják, félelmetesen jó fejek vagyunk &

Szóval ne vacilláljatok! Jelentkezzetek a LUMINA LEGEND HS kupára!

