Setkání přátel kaktusů

Ustroń-Jaszowiec 2022
Srdečně zveme na setkání přátel kaktusů, které proběhne v lokalitě
Ustroň- Jaszowiec ve dnech 9 - 11. září r. 2022.
Budete mít k dispozici hotelový dům "Leśnik" na ulici Turystyczna 7
43-453 Ustroń-Jaszowiec, Slezské vojvodství, Polsko.
Program tradiční:
Sejdeme se v pátek (9.září) v 17 hod. na grilu s přáteli ostnatých rostlin. Nástup na hotel od
13 hod.
V sobotu (10 září) si poslechneme několik přednášek v konferenčním sále, kde také proběhne
burza kaktusů, sukulentů, literatury, gadgets.
Večer proběhne zábava a diskuze při slavnostní večeři.
Pozor: v neděli asi neproběhne návštěva sbírek.
Náklady na účast - 380 PLN, v ceně jsou započítány 2 noclehy a 5 jídel (od páteční večeře po
nedělní snídani ) a vstup na všechny akce.
* grilovací večeře 50PLN
* snídaně 25PLN
* oběd 35PLN
* slavnostní večeře 70 PLN
* organizační náklady 20 PLN
* kávový bufet 15PLN
** děti do 3 let zdarma
** děti od 3 - 10 let platba poloviční, nad 10 let plná penze.
** V případě odlišných stravovacích návyků (např. bezlepková nebo vegetariánská dieta) si prosím
domluvte stravování s recepcí hotelu.
Objednávky prosím směřujte na internetové adresy organizátorů:
•
•
•

Grzegorz Goldmann greggold@wp.pl Tel.601851206
Wojciech Preidl wpreidl@o2.pl
Eugeniusz Skurowski biuro@abcdruk.pl

Přihlášky zasílejte do 25. července 2022. I po tomto datu budeme přijímat přihlášky, ale
místo v Hotelu negarantujeme.
Z důvodu nutnosti předplatit poplatek ve výši 380,00 PLN na osobu prosím uhraďte tuto částku do
25. července 2022 na níže uvedený účet

90 1050 1298 1000 0022 6396 9012 (platební text „KAKTUSIADA 2022”)

Grzegorz Goldmann
Powstańców Śl 101
44-186 Gierałtowic

Zájemce, kteří chtějí využít pouze stravování bez ubytování, prosíme, aby nahlásili pořadatelům
objednání stravy do 25. července 2022 (platba na místě).
K účasti na našem setkání také srdečně zveme všechny nezařazené milovníky kaktusů. Účastníci,
kteří nejsou členy PTMK, mohou naši akci pojmout jako příležitost setkat se se svými internetovými kolegy, poslechnout si zajímavé přednášky, nakoupit, dozvědět se o práci Společnosti
a poznat její členy.

