XVIII OGÓNOPOLSKA BIESIADA KURATORÓW
SĄDOWYCH
pod hasłem „Na Górskim Szlaku” Karłów 9 – 11 września 2022r.

Od 18 lat razem! Wciąż w zawrotnym pędzie!
Wszędzie o nas głośno i pełno nas wszędzie!

Kuratorzy Okręgu Świdnickiego zapraszają na kolejną, już XVIII Ogólnopolską
Biesiadę Kuratorów Sądowych, której organizatorami są kuratorzy Sądu Rejonowego
w Kłodzku.
Tegoroczna Biesiada odbędzie się w miejscu z naprawdę spektakularną panoramą na
Góry Stołowe.

„Hej dziewczyny, hej chłopaki chodźmy w góry tak dla draki”😉

Nie zabraknie błędnych wędrówek wśród skał, leżingu z widokiem na Szczeliniec,
tańców do rana i blasku ogniska.
Zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym Szczeliniec w Karłowie na terenie
Narodowego Parku Gór Stołowych. Na terenie ośrodka znajduje się 20 całorocznych
domków typu „New” i „Brda” oraz darmowy parking. Więcej na http://szczeliniec.pl/

Zainteresowani mogą skorzystać z dodatkowych noclegów. Koszt noclegu to 80 zł.
(rezerwacja za pośrednictwem organizatorów Magdalena Huzar, Katarzyna Błauta ).
Dojazd do Karłowa komunikacją publiczną: pociągiem lub autobusem do Kłodzka –
z Kłodzka
możliwość dowozu uczestników Biesiady
przez organizatorów
po wcześniejszym zgłoszeniu .
Koszt uczestnictwa w Biesiadzie wynosi 670 zł wraz z ubezpieczeniem NNW, płatne
w trzech ratach:
• I rata 170 zł – do 28 lutego 2022r.
• II rata 250 zł – do 31 maja 2022r.
• III rata 250 zł – do 31 lipca 2022r.
Nr rachunku MBank 19 1140 2004 0000 3102 7552 8569, odbiorca Magdalena Huzar.
W tytule przelewu należy wpisać „Biesiada” oraz imię i nazwisko uczestnika.
Zgłoszenie udziału w Biesiadzie należy przesłać za pomocą załączonego formularza na
adres: XVIII.biesiada@interia.pl po dokonaniu pierwszej wpłaty.

Dla osób, które chcą uczestniczyć tylko w wieczornych imprezach (piątek
i sobota) koszt udziału wynosi: „Wiatry niosą mnie”80,- zł. Bankiet „Służba nie
drużba” 140,- zł bez noclegu (nocleg możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu
organizatorom). Zgłoszenia i opłaty za udział w wieczornych imprezach należy
dokonać do 31 maja 2022 r. na podany wyżej nr rachunku bankowego.
Szczegółowych informacji udziela:
- Magdalena Huzar, tel. 691 602 728;
- Katarzyna Błauta, tel. 506 019 843;

