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Tudnivalók arisztokratákká válni kívánó
újdonsült Oligarchák és Ligáik számára
Az 54. Toh-túrát 2022. április 9-én szombaton
rendezzük a Budapest környéki vadregényes
hegységek valamelyikében elterülő Birtokon. A
Toh-túhán 5–15 fős Ligák vehetnek részt az
Oligarcha és helyettese vezetésével. Jelentkezni
az oligarchák mentoránál, Tasziló őhghófnál
lehet, az ohghof54@gmail.com címen. A
jelentkezéskor kérjük megadni a Liga nevét,
hozzávetőleges létszámát, az Oligarcha és
helyettese nevét, email-címét és mobilszámát.
Az arisztokrácia nem adózik. Ezért a Ligatúrán való részvételért költségtérítést
természetesen nem kérünk. Bizonyos önkéntes támogatást azonban elvárunk a
jelentkezőktől (elvégre nem akárkik kapnak meghívást a Ligatúrára). Az
önkéntes támogatás összege március 19-ig történő átutalás esetén Ligánként
9000 Ft, március 26-ig 10000 Ft, április 2-ig 11000 Ft, utána 12000 Ft. Az
átutalási számlaszámot a jelentkező Ligáknak emailben írjuk meg.
Mivel a terep megközelítése a szokásosnál kissé körülményesebb, nomád
elődeinek nemes hagyományait követve a Főúri Kaszinó lehetőséget biztosít
arra, hogy a Liga néhány vagy akár összes tagja a helyszínen, saját jurtában
vagy sátorban töltse a Toh-túhát megelőző és/vagy követő éjszakát. A helyi
földbirtokosoknak köszönhetően a sátrazási lehetőség ingyenes, de kérjük előre
bejelenteni. Némi fizetségért fűtött szobában ágyak is bérelhetők: saját
hálózsákkal 4200 Ft/fő/éj, ágynemű 1500 Ft/fő/éj. Az ilyen igényeket is kérjük
előre bejelenteni, és kifizetni. Kellő számú jelentkező esetén péntek esti
vacsora is rendelhető, kérjük az igények számát előre jelezni!
A Főúri Kaszinó megelőlegezi a bizalmat, és bízva az új Oligarchák és Ligájuk
majdani sikeres felvételében lehetővé teszi, hogy a Ligák tagjai már előzetesen
beszerezzék a Főúhi Kaszinó Elnöke, Tasziló Őhghóf ahcképével díszített brokát
díszruhát (1500 Ft/db). A Liga tagjainak méretéhez (S–M–L–XL–XXL) és
neméhez (n–f) igazított díszruha-rendelést kérjük a Liga jelentkezésével együtt
elküldeni, majd az árát az önkéntes támogatással és az esetleges szállásdíjjal
együtt átutalni.
Várjuk a jelentkező Oligarchákat és Ligáikat az 54. Toh-túhán, majd az
ahisztokhácia velük megizmosodó sohaiban!

Tasziló Őhghóf

