XXXV OGÓLNOPOLSKIE DNI PSZCZELARZA
KOSZALIN 15-17 WRZESIEŃ 2017
Zgłoszenie uczestnictwa w obchodach
Wypełnia zgłaszający ( związki, koła pszczelarzy, itp.)

Nazwa ………………………………..............................................................................................
Nazwisko i imię przedstawiciela……………………………………………………….............................
Telefon kontaktowy: a) stacjonarny……………………… b) komórkowy…………………………
e-mail …………………………………
1. Zgłaszam(my) niniejszym udział w XXXV Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza w Koszalinie
……....... osób, w tym noclegów (podad liczbę osób w tabeli):
14/15.09.2017
(czwartek/piątek)

15/16.09.2017
(piątek/sobota)

16/17.09.2017
(sobota/niedziela)

2. Zgłaszamy udział …………… pocztów sztandarowych (podad liczbę)
3. Zgłaszamy „Dary do ołtarza” – TAK/NIE (niepotrzebne skreślid)
4. Deklarujemy udział w wycieczce / wizycie w pasiece (podad w której z podanych
w

załączniku)

...................................................................................................,

udział

weźmie ……….........osób
5. Na wycieczkę o której mowa w pkt.4 pojedziemy WŁASNYM AUTOKAREM
6. Przyjazd uczestników nastąpi dnia………...............……
7. Zamawiamy wyżywienie (proszę podad liczbę osób):
Śniadanie
14.09.2017 (Czwartek)

------------

Obiad

Kolacja
-----------

15.09.2017 (Piątek)
16.09.2017 (Sobota)
17.09.2017 (Niedziela)

----------

Warunki i uwagi dotyczące zgłoszenia podano na str 2.

………………………………….
/data zgłoszenia/

…………………………………………
/podpis

zgłaszającego

lub

przedstawiciela/

Warunki i uwagi dotyczące zgłoszenia
1. Wypełnione zgłoszenie prosimy przesład do dnia 10 lipca 2017 roku na adres:
RZP w Koszalinie
ul. Piłsudskiego 11-15
75-501 Koszalin
tel: 94 342 67 70
e-mail: rzp.koszalin@interia.pl
biuro@rzpkoszalin.pl
2. Rejestracja w/w zgłoszenia nastąpi z chwilą dokonania opłaty rejestracyjnej w wysokości
od każdej osoby ujętej w zgłoszeniu po 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych), które
zostaną przeznaczone na sprawy organizacyjne. Opłatę przesład przelewem do dnia 10
lipca 2017 roku z dopiskiem „Dzieo Pszczelarza” na konto RZP Koszalin
Numer konta: 91 2030 0045 1110 0000 0048 3370
3. Organizator zapewnia 600 miejsc noclegowych w cenie 35 zł za osobę/dobę w
odległości 200 m od organizowanej imprezy. O przydziale miejsc decyduje kolejnośd
zgłoszeo. Po wyczerpaniu puli miejsc noclegowych uczestnicy organizują noclegi we
własnym zakresie. Dla osób nie korzystających z noclegów w Domach Studenckich
zostanie podany wykaz linków miejsc noclegowych na stronie rzpkoszalin.pl/aktualnosci
4. Koszty wyżywienia wynoszą:
Śniadanie: 16,00 zł/osoba
Obiad: 28 zł/osoba
Kolacja: 16 zł/osoba
Posiłki wydawane będą w miejscach podanych na bonach. Warunkiem otrzymania
bonów jest nadesłanie zgłoszenia i dokonanie opłaty przelewem łącznie z opłatą
rejestracyjną do dnia 10 lipca 2017 roku.

Wszelkich informacji organizacyjnych można uzyskad w Regionalnym Związku Pszczelarzy
w Koszalinie, tel. 94 342 67 70, rzp.koszalin@interia.pl lub biuro@rzpkoszalin.pl
Podczas imprezy wszelkie informacje udzielane będą w punkcie informacyjnym w miejscu
imprezy.
Serdecznie zapraszamy

