XXXIVOGÓLNOPOLSKIE DNI PSZCZELARZA
LIDBZBARK WARMIŃSKI 2-4 WRZEŚNIA 2016 r.
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 XXXIV Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza w Lidzbarku Warmińskim
…….......osób
2. Zgłaszamy udział …………… pocztów sztandarowych ( podać liczbę )
3. Zgłaszamy „Dary do ołtarza” – TAK/NIE ( niepotrzebne skreślić )
4. Deklarujemy udział w wycieczce / wizycie w pasiece ( podać w której z podanych w załączniku )
................................................................................................... , udział weźmie ……….........osób
5. Na wycieczkę o której mowa w pkt.4 pojedziemy WŁASNYM AUTOKAREM/ AUTOKAREM
ZAPEWNIONYM PRZEZ ORGANIZATORA ( niepotrzebne skreślić )
6. Przyjazd uczestników nastąpi dnia………...............……
7. Zamawiamy wyżywienie:
Data

Dzień

Obiad/osób

2.09.2016 r.

Piątek

……….…..

3.09.2016 r.

Sobota

……………

4.09.2016 r.

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 przesłać do dnia 10 lipca 2016 roku
na adres:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
ul. Świętochowskiego 14
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 89 767 85 17, fax 89 767 23 03
kom. 695 180 480
e-mail: promocja@lidzbarkw.pl
2. Rejestracja w/w zgłoszenia nastąpi z chwilą dokonania opłaty rejestracyjnej w wysokości od każdej
osoby ujętej w zgłoszeniu po 55,00 zł (słownie :pięćdziesiąt pięć złotych), które zostaną przeznaczone
na sprawy organizacyjne.
Opłatę przesłać przelewem do dnia 10 lipca 2015 roku z dopiskiem „Dzień Pszczelarza” na konto
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lidzbarku Warmińskim, ul Bartoszycka 24, 11-100 Lidzbark Warmiński,
numer 48 1160 2202 0000 0000 6193 1918
3. Miejsca noclegowe każdy z indywidualnych uczestników lub każda z grup zorganizowanych organizuje
we własnym zakresie. Informacje o hotelach, pensjonatach w których można zarezerwować miejsca
noclegowe z częściowo wyszczególnionymi warunkami i cenami zamieszczone są na stronie internetowej
www.lidzbarkw.eu w zakładce XXXIV Ogólnopolskie Dni Pszczelarza. Inne miejsca zakwaterowania
można znaleźć w bazie noclegowej województwa warmińsko-mazurskiego, dostępnej na stronach
internetowych.
4. Koszty wyżywienia wynoszą:
Koszt obiadu wynosi 15,00 zł/osoba
Obiady wydawane będą w miejscach podanych na bonach obiadowych.
Śniadania i kolacje uczestnicy załatwiają indywidualnie w miejscu zakwaterowania, podczas rezerwacji
zakwaterowania. Na terenie imprezy będą uruchomione punkty gastronomiczne.
Na obiady otrzymają Państwo bony. Warunkiem otrzymania bonów jest nadesłanie zgłoszenia
i dokonanie opłaty przelewem łącznie z opłatą rejestracyjną do dnia 10 lipca 2015 roku
Wszelkich informacji organizacyjnych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim
ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 89 767 85 17, fax 89 767 23 03, e-mail:
promocja@lidzbarkw.pl
Podczas imprezy wszelkie informacje udzielane będą w punktach informacji turystycznej w Lidzbarku
Warmińskim.
Serdecznie zapraszamy
ORGANIZATORZY

