
TORUŃ 2023

 BIESIADA 
KURATORÓW SĄDOWYCH

XIX
OGÓLNOPOLSKA

8-10 września



Są Ludzie, 

którzy twierdzą, 

że Kopernik była 

Kobietą. 

Jeśli mają rację, 

my jesteśmy pewne, 

 że była....... 

Glamour

TORUŃ 8-10 WRZESIEŃ 2023
Mimo, że pełnoletni to nadal nieletni  :) 
Nadszedł czas, abyśmy zrobili hałas w Toruniu

Będzie hałasować 70 osób !!!

Kuratorzy Okręgu toruńskiego zapraszają na 
XIX Ogólnopolską 

Biesiadę Kuratorów Sądowych, 
której organizatorami są 

kuratorzy Sądu Rejonowego 

                                              

Agnieszka Izabella

w Grudziądzu  i w Wąbrzeźnie.



Tegoroczna Biesiada odbędzie się 
w mieście Mikołaja Kopernika 

i Ojca Tadeusza Rydzyka!

Toruń Jest pierwszym
 z 7 Cudów Polski !

czeka Was mnóstwo ciekawych atrakcji

oraz oczywiście wspaniała zabawa

więcej dowiecie się z programu biesiady



GDZIE
TA
IMPREZA

 ? 
Będziemy się bawić i odpoczywać w XIII wiecznym 
pokrzyżackim zamku, miejscu ascetycznym aczkolwiek niezwykłym. 
Zamek znajduje się pod Toruniem w miejscowości „Zamek Bierzgłowski”

Zainteresowani biesiadnicy mogą skorzystać, 
za naszym pośrednictwem, z dodatkowych noclegów 

w czwartek i poniedziałek. 
Galopująca inflacja nie pozwala 

nam na podanie ceny noclegu już teraz, 
ale nie lękajcie się zrobimy 

wszystko co w naszej mocy, 
abyście nie padli krzyżem �



Koszt uczestnictwa w biesiadzie 
wynosi tyle co 

kozaki z KAZAR 
czyli jedyne 750 zł. 

wraz z ubezpieczeniem NNW, 

płatne w 3 ratach:

- I rata – 300 zł – do 28.02.2023 r.
- II rata – 250 zł – do 30.04.2023 r.
- III rata – 200 zł – do 30.06.2023 r. 

Ile i Dlaczego tak Tanio ???

Nr rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat:
Santander Bank: 70 1090 2590 0000 0001 4876 4533

Odbiorca: Izabella Dembek / W tytule przelewu należy wpisać: Biesiada oraz imię i nazwisko uczestnika.



Zgłoszenie udziału w Biesiadzie należy przesłać 
za pomocą  formularza 

https://forms.gle/icL35h67VbB1Z6St6

Wypełnij wygodnie formularz online - LINK

Po nadesłaniu formularza zgłoszeniowego 
otrzymacie informację, że można 

dokonać wpłaty.

Dla osób chcących uczestniczyć tylko w wieczornych imprezach 
(piątek i sobota) koszt udziału wynosi: 150 zł za imprezę (bez noclegu). 

Nocleg możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu organizatorom. 
Zgłoszenia i opłaty za udział w imprezach należy dokonać 

do dnia 31.05.2023 r. 
na podany powyżej numer rachunku bankowego

Szczegółowych informacji udzielają:
Izabella Dembek, tel. 695892900  Agnieszka Simińska, tel. 797720202

Zobacz więcej o Zamku - link:  https://drive.google.com/file/d/1MdKAm6I3AAJ8lb6Kg3yCVcykeCGU7wMH/view?usp=sharing

ZOBACZ PIĘKNO TORUNIA - Link:  https://drive.google.com/file/d/1bJdqVAFh5jme6W1YPu8DqJjHLzuEinxm/view?usp=sharing

lub pobierz, wypełnij i odeślij na  - biesiada2023@gmail.com
https://docs.google.com/document/d/1nIX7eyncHVr9qiUB4ROJCumcpuGugaTqMlelaVA2BCU/edit?usp=sharing
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