Krajowy Klub Sokolników przy Polskim Zwi
Związku
zku Łowieckim

„Gniazdo
Gniazdo Sokolników”

ZAPRASZA NA:

45 Międzynarodowe Łowy z Sokołami
w Pińczowie
w dniach 7-11 listopada 2018r.
PROGRAM
środa – 7 listopada 2018
15.00 – przyjazd i zakwaterowanie uczestników,
19.00 – obiadokolacja,
20.00 – spotkanie organizacyjne,
wieczór towarzyski, kiermasz akcesoriów sokolniczych.
czwartek – 8 listopada 2018
7.30 – śniadanie,
9.00 – uroczyste otwarcie 45–
–tych Międzynarodowych
dzynarodowych Łowów z Sokołami,
10.00 – wyjazd w łowiska,
17.00 – koniec polowania,
18.00 – obiadokolacja,
20.00 – prelekcje nt. sokolnicze przygotowane przez uczniów Techników Le
Leśnych,
Leś
wieczór
towarzyski, kiermasz akcesoriów sokolniczych.
piątek – 9 listopada 2018
7.30 – śniadanie,
10.00 – wyjazd w łowiska,
17.00 – koniec polowania,
Nidą
ą w Pińczowie.
ńczowie.
18.00 – wspólna BIESIADA SOKOLNICZA w Hotelu Nad Stara Nid
sobota – 10 listopada 2018
7.30 – śniadanie,
10.00 – wyjazd w łowiska,
17.00 – koniec polowania - uroczysty pokot i zakończenie
zako
Łowów,
18.00 – obiadokolacja,
20.00 – wieczór towarzyski, kiermasz akcesoriów sokolniczych.
Niedziela – 11 listopada 2018
7.30 – śniadanie,
– wyjazd uczestników.

Miejsce: Hotel Nad Starą Nidą, 28-400 Pińczów, ul. Targowa 4 tel./fax: +48 41 357-2440 lub +48 791-601-187 info@hotelnsn.pl, www.hotelnadstaranida.pl
Noclegi (w tym rezerwacje) i wyżywienie do ustalenia we własnym zakresie.
Opłaty organizacyjne (bez noclegu i wyżywienia):
- członkowie GS – 150 zł/os
- kandydaci GS - 200 zł/os
- sokolnicy nie będący członkami lub kandydatami GS biorący udział w polowaniu z
ptakiem – 300 zł/os
- pozostałe osoby (sympatycy, obserwatorzy etc.): - 250 zł/os
Opłatę organizacyjną w w/w kwocie należy wpłacić na konto GS (Konto bankowe: Stacja
Badawcza PZŁ
Czempiń nr 11 8682 1030 0040 0000 0257 0001) z dopiskiem:
Nazwisko Imię – opłata Łowy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.10.2018r.
Osoby nie będące członkami, lub kandydatami GS proszone są o przesłanie danych do
korespondencji e-mail w celu wysłania potwierdzenia opłaty organizacyjnej na adres:
sokolnikmarekw@onet.pl
Przypominamy
również,
że
osoby
nie
będące
członkami/kandydatami (lub osobami towarzyszącymi członków/kandydatów) Gniazda
Sokolników mogą uczestniczyć w łowach jedynie po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z
Zarządem Gniazda Sokolników (dane kontaktowe poniżej).
Zgłoszenia - (wypełnione zgłoszenie - skan) w nieprzekraczalnym terminie do
25.10.2018:
e-mailowo: raroh@poczta.onet.pl lub sokolnikmarekw@onet.pl
Osoba do kontaktu w sprawach organizacji – Rafał Kruk - raroh@poczta.onet.pl
tel.608699263
Z Sokolniczym Chwal Ćwik!
Zarząd Gniazda Sokolników

