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2010جيلتى و تشكلبلي 
   مايو  15  ويبدأ فى                                                            

 كل يوم اربعاء من أيام السبوع صيفا، وكثيرا من أيام الحد، أمسية ممتعة با لدراجات.
معرفة أفضل معلمين اليس كريم "الجيلتى"  البولونيزى،على طول مسارات بولونيا وحولها.

 (طبعة السنة السابعة) .2010 هو الهدف من "جيلتى و تشكلبلى"  وهذا
المواعيد المسائية: من شهر مايو وحتى  سبتمبر،ساعتان من المتعة، موعد الرحيل من بياتزا مدجورى- بولونيا.
 أثنان تجربةكل ليلة- نحن نتبع موضوعات مختلفة على سبيل المثال ( الكريم ، الشوكولتة ،  المثلجات ،.......) وسوف يتم 

 يقع بلقرب من المسارات الموجودة من قبل أى شخص بالدراجات.( يمكن ىالذ من محلت اليس كريم " الجيلتى"
أصطحاب أى دراجه بشرط أن تكون سليمة- مع أهمية أضواء الدراجة ).

ودلك سيكون وسيلة الى :
يسمح للجميع بمعرفة امكانيات الدراجات فى بولونيا و حولها.-
 تعزيز الشريكات الصغيرة، وكثيرا ما ينكر أنها ل تصمد أمام تأثير مراكز التسويق أو-

المجموعات التى لديها أمتياز الجودة رمز اليس كريم " الجيلتى"
معرفة كمياء (مكونات) اليس كريم، او اليس كريم"الجيلتى" الجيد.-
امكانية معرفة ما اذا كان مع الظلم مثل السير على الطرق خلل النهار.-
 سيتم من قبل المشاركين التصويت على أى من محلت اليس كريم "الجيلتى" والتى ستكون مهمة-

تزوق أثنين من النكهات ( تلك الموضوع )  فى أثنين من محلت اليس كريم "الجيلتى" لكل ليلة.
 من خلل تجميع بطاقات تصويت المشتركين كل ليلة  سوف يتم عمل قائمة عن محلت اليس

كريم"الجيلتى"الفضل.
ومن بين المشتركين الذين حضروا العديد من المسيات سيتم حصول أحد على 

 ك.ج من اليس كريم من أحد محلت اليس كريم"الجيلتى" الكثرو الفضل  تصويتا.1

البرنامج:
  م8:15  يوليو    الساعة 21 م                         الربعاء  8:15 مايو, الساعة 15 السبت

 م4:30  يوليو    الساعة 25      الحدم                        8:15مايو, الساعة 19الربعاء 
 م8:15  يوليو    الساعة 28 م                        الربعاء  8:15 مايو,الساعة 26الربعاء 

 م  8:15   أغسطس الساعة 4 م                         الربعاء   4:30 مايو,الساعة 30   الحد
 م 8:15  أغسطس الساعة 11م                          الربعاء  8:15 يونية,الساعة 2الربعاء 

 م 8:15  أغسطس الساعة 25 م                            الربعاء  4:30 يونية,الساعة 6 الحد
 م 4:30  أغسطس الساعة29      الحد م                        8:15 يونية,الساعة 9الربعاء 

 م  8:15      سبتمبر  الساعة 1 م                          الربعاء  4:15 يونية الساعة 13 الحد
  م8:15     سبتمبر   الساعة 8 م                       الربعاء  8:15 يونية,الساعة 16الربعاء 
  النهائى  م 8:15   سبتمبر   الساعة 15 م                       الربعاء  8:15 يونية,الساعة 23الربعاء 

 م4:30   سبتمبر   الساعة 19      الحد م                         4:30 يونيةوالساعة 27 الحد
 م8:15 يونية,الساعة 30الربعاء 

 م4:30 يوليووالساعة 4 الحد
 م  8:15 سبتمبر الساعة 22 م                          الربعاء 8:15 يوليو,الساعة 7الربعاء 
 م                      حفل جائزة الفائز بليس كريم "الجيلتى"8:15 يوليو,الساعة 14الربعاء 

م.8:15 م فى بياتزا مدجورى- بولونيا.المغادرة بالدراجات الساعة 8:15 لقاء المساء لكل ليلة: الساعة 
 م  4:30 م فى بياتزا مدجورى- بولونيا.المغادرة بالدراجات الساعة 4:30لقاء يوم الحد:الساعة 

 يورو للفرد (ويشمل أثنان من اليس كريم لكل فرد بجانب التأمين ضد المسؤلية)5رسوم الشتراك :
 يورو  لعضاء مونتى سولى بايك جروب (المؤمن عليهم بالفعل)    4                   :

______________________________________________________________
                           لمزيذ من المعلومات أتصل بعناوين مونتى سولى بيك جروب – فياب بولونيا.
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