III Międzynarodowy
Kongres Kultury Łowieckiej
30 sierpnia --- 1 września 2013
Jachranka nad Zalewem Zegrzyńskim
Szanowni Koledzy,
Uprzejmie informuję, że dniach 30 sierpnia - 1 września 2013 roku
w ośrodku „Warszawianka” (www.warszawianka.pl) w Jachrance nad
Zalewem Zegrzyńskim odbędzie się III Międzynarodowy Kongres Kultury
Łowieckiej. Jest on jedną z najważniejszych imprez odbywających się
w roku 2013 w ramach obchodów 90-lecia

Polskiego Związku

Łowieckiego. Kongres odbędzie się pod honorowym patronatem Sekretarza
Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – pana Piotra
Żuchowskiego.
Hasłem przewodnim Kongresu jest: „Polska kultura łowiecka na tle
Europy”. Także z tego względu wydarzenie będzie miało charakter
międzynarodowy, a udział w nim zapowiedziało już wielu prelegentów
i gości honorowych z Austrii, Federacji Rosyjskiej, Republiki Czeskiej,
Republiki Federalnej Niemiec oraz innych krajów. Swoje referaty
zaprezentują

także

polscy

Zapewniamy

tłumaczenia

naukowcy

i znawcy

symultaniczne

na

kultury

język

łowieckiej.

polski,

rosyjski

i niemiecki.
W imieniu organizatorów zwracam się do Kolegów z serdeczną
prośbą o poinformowanie o III Międzynarodowym Kongresie Kultury
Łowieckiej wszystkich Waszych członków i zachęcenie ich do udziału
w tym ważnym dla polskiego łowiectwa i Waszych pasji wydarzeniu,
a także

przekazanie

im

informacji,

iż

zgłoszenie

udziału

w III Międzynarodowym Kongresie Kultury Łowieckiej należy kierować:
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bezpośrednio do Biura Organizacyjnego drogą
mailową : kongres@lowiec.pl,



faksem : 22 556 82 99 wysyłając wypełnione
zgłoszenie (do pobrania w zakładce "Dokumenty")



lub korzystając z formularza zgłoszeniowego
bezpośrednio na stronie internetowej
kongreskultury.lowiec.pl.

Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi 750 złotych od osoby
i zawiera w sobie wszystkie koszty wynikające z udziału w obradach
i innych

wydarzeniach

merytorycznych,

w

tym

koszty

tłumaczeń

symultanicznych, a także koszty posiłków, materiałów konferencyjnych,
w tym tom złożony z referatów na konferencję, wreszcie udział
w uroczystych kolacjach, połączonych z prezentacjami kuchni myśliwskiej.
Opłata za nocleg została zróżnicowana w zależności od wyboru
pokoju. Dwa noclegi (ze śniadaniami) w pokoju dwuosobowym to koszt
350 złotych od osoby, natomiast dwa noclegi w pokoju jednoosobowym
kosztują 550 złotych.
O zakwalifikowaniu do udziału w Kongresie decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje dotyczące oferty można też uzyskać dzwoniąc pod
numer: 22 826 81 07

Przewodniczący Zespołu Organizacyjnego
III Kongresu Kultury Łowieckiej

Paweł Gdula
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