
 

     

Komunikat organizatorów 

_______________________ 

 

 

 

W dniach 11-13 września 2020 r. zapraszamy do Katowic na XVI Ogólnopolską 

Biesiadę Kuratorów Sądowych.  

 

Zakwaterowani będziemy w dwuosobowych pokojach w Hotelu Campanile, 

znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4.  

Hotel Campanile 

ul. Sowińskiego 48 

40-028 Katowice. 

 

 

 

 

 

 

Całkowity koszt uczestnictwa wraz z ubezpieczeniem NNW wynosi 630 złotych. 

Wpłat można dokonać jednorazowo lub w trzech ratach płatnych:  

 I rata w terminie do 31 marca 2020 r. - 230 złotych, 

 II rata w terminie do 31 maja 2020 r. - 200 złotych, 

 III rata w terminie do 31 lipca 2020 r. - 200 złotych. 

 

Chęć płacenia w innych terminach prosimy zgłaszać telefonicznie lub mailowo 

organizatorom.  

 

Numer konta do wpłat: 

18 1600 1055 1884 9906 1000 0001  

W tytule prosimy wpisać : XVI Biesiada oraz imię i nazwisko uczestnika.  

Jako odbiorcę prosimy wpisywać Wioletta Piofczyk.  



 

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu na noc poprzedzającą Biesiadę (z czwartku na 

piątek, czyli z 10/11 września 2020 r.) jak i po zakończeniu Biesiady (z niedzieli na 

poniedziałek, czyli z 13/14 września 2020 r.) - rezerwacji prosimy dokonać za 

pośrednictwem organizatorów, do dnia 31 marca 2020 r. Koszt noclegu 75 złotych za 

osobę w pokoju dwuosobowym lub 125 złotych w pokoju jednoosobowym. 

W cenę wliczone jest śniadanie. Opłatę za dodatkowy nocleg prosimy wpłacić na 

konto organizatorów w terminie do 31 lipca 2020 r. a w tytule przelewu prosimy 

o zawarcie informacji o dodatkowych noclegach.  

 

Dla osób przyjeżdżających w czwartek, 10 września 2020 r., zorganizowana zostanie 

dodatkowa zabawa z kolacją w cenie 35 złotych plus dodatkowo „korkowe” 

w wysokości 5 złotych od osoby. Opłatę za dodatkową kolację również prosimy 

wpłacić  na konto organizatorów w terminie do 31 lipca 2020 r. 

 

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w całej Biesiadzie zapraszamy na 

„FAJER”  z tańcami w piątek 11 września 2020 r. na godzinę 2000. Koszt – 150 złotych 

od osoby, bez noclegu. Nocleg ze śniadaniem można dodatkowo zamówić za 

pośrednictwem organizatorów. Koszt noclegu 75 złotych za osobę w pokoju 

dwuosobowym lub 125 złotych w pokoju jednoosobowym.  

 

Chęć uczestnictwa w „Fajerze” prosimy zgłaszać mailowo, podając swoje imię 

i nazwisko, nazwę sądu oraz informację o ewentualnym noclegu. Ilość miejsc 

ograniczona.  

 

Opłatę za „Fajer” oraz ewentualny nocleg prosimy wpłacić na konto organizatora 

w terminie do 31marca 2020 r., ewentualnie prosimy o kontakt z organizatorami.  

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny  

z organizatorami.  

E-mail: biesiada.slask@wp.pl 

Nr telefonu      574 386 184. 

 

 

 

mailto:biesiada.slask@wp.pl


PROGRAM BIESIADY 

 

Dzień pierwszy – piątek – 11.09.2020 r.  

 do godz. 1200 - przyjazd uczestników Biesiady; 

 godz. 12 00 – obiad; 

 godz. 1245 – wyjazd do Muzeum Tyskich Browarów Książęcych w Tychach; 

 godz. 1345 – 1700 – zwiedzanie Muzeum oraz Browaru wraz z degustacją świeżo 

uwarzonego piwa. 

 

UWAGA – ze względów bezpieczeństwa (czynny 

zakład pracy) osoby w stanie wskazującym na 

spożycie alkoholu nie zostaną dopuszczone do 

zwiedzania. 

 

Poczekają na 

nas w pubie 

Browaru   
 

 

 ok. 1800 – powrót do hotelu, odpoczywamy 

i „sztiglujemy się” na wieczorny Fajer.  

 godz. 2000- 500 – FAJER, uroczysta kolacja 

i tańce. Przygrywał nam będzie DJ SENDI.  

 

   Mile widziane stroje wieczorowe – „ancugi i klajdy”  

 

 

Dzień drugi – sobota – 12.09.2020 r. 

 godz. 700 – 945 – śniadanie w lobby hotelowym; 

 godz. 945 – wyjeżdżamy do Kopalni Guido w Zabrzu; 

 godz. 1045 – 1515 – pobyt na terenie Kopalni. Najpierw zwiedzamy poziom 320 

kopalni Guido,  a następnie zapraszamy do Komory Kompresorów na obiad, który 

spożyjemy na głębokości 320 metrów. 

 

UWAGA – ze względów bezpieczeństwa osoby w stanie wyraźnie wskazującym na spożycie 

alkoholu nie zostaną dopuszczone do zwiedzania. Poczekają na nas w pubie w hali pomp 

(nadal poziom 320  ). 



 

 

 

 

 

 

 

 godz. 1515 – kierujemy się w kierunku Nikiszowca – industrialnej dzielnicy Katowic, 

którą zwiedzamy wraz z przewodnikiem.  

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

  

 

 

 ok. godz. 1800 – powrót do hotelu, odpoczywamy i przygotowujemy się na wieczorną 

imprezę; 

 godz. 2000 - 500 – kolacja i zabawa taneczna z DJ SENDI.  
 

Ponieważ obawiamy się, że już macie dosyć śląskości, zmieniamy klimat. Zapraszamy na 

imprezę z Szeherezadą – dominują klimaty arabskie, związane z tańcem brzucha. Mile 

widziani Arabowie, sułtani, szejkowie, wezyrowie, księżniczki Szeherezady oraz tancerki 

i tancerze brzucha  

 

 

 

 

 

 



 

Dzień trzeci – niedziela – 13.09.2020 r. 

 godz. 700 – 1000 – śniadanie w lobby hotelowym; 

 godz. 1000 – wyjazd do Strefy Kultury – Spodek, Międzynarodowe Centrum 

Kongresowe, siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz 

Muzeum Śląskie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Godz. 1500 – wracamy do hotelu. Obiad i….  Żegnamy się  

 

 

WAŻNE: 

Niestety na terenie hotelu własny alkohol możemy spożywać jedynie w pokojach oraz na 

sali bankietowej. W lobby hotelowym oraz na terenie ogródka hotelowego możemy 

spożywać alkohol zakupiony w hotelowym barze. Bardzo prosimy o dostosowanie się.  

Z góry dziękujemy. 

 

Doba hotelowa w godzinach 14-12. W miarę możliwości pokoje będą przydzielane we 

wcześniejszej godzinie. W razie potrzeby udostępnimy pokój organizatorów celem 



przechowania bagażu bądź odświeżenia się. Ponadto w hotelu znajduje się bezpłatna 

przechowalnia bagażu.  

 

Osoby wyjeżdżające w niedzielę prosimy o opuszczenie pokoju przed wyjazdem do Strefy 

Kultury. Bagaże analogicznie można przechować w pokoju organizatorów bądź 

przechowalni.   

 

Parking w hotelu jest dodatkowo płatny w kwocie 30 złotych za dobę. Jednak istnieje 

możliwość bezpłatnego pozostawienia samochodu na pobliskich parkingach. W tym celu 

prosimy o kontakt z organizatorami celem uniknięcia kar za postój na terenie prywatnym.  

 

Dla osób dojeżdżających na Biesiadę transportem publicznym – istnieje możliwość odebrania 

Was z Dworca PKP bądź PKS.  Ewentualnie możliwy jest dojazd komunikacją miejską ZTM  

(linie autobusowe 672, 674, 910; przystanek początkowy na Dworcu PKP, końcowy Osiedle 

Paderewskiego - Graniczna); przystanek znajduje się  w niewielkiej odległości od wejścia do 

hotelu. W celu zorganizowania transportu prosimy o kontakt z organizatorami. 

 

Serdecznie zapraszamy i z niecierpliwością czekamy najpierw na Wasze zgłoszenia, 

a następnie na Was.  

 

Patrycja Klimczok i Wiola Piofczyk.  

 


