
P O W I A S T K A

Zarząd Wojewódzki Zrzeszenia Prawników Polskich w Rzeszowie
wszystkich zainteresowanych powiadamia, a stałym bywalcom przypomina,

 że również w tym roku organizuje

„Rajdowisko bieszczadzkie”
XXXV

Rajd Jubileuszowy w Bieszczadach

Oto prawdziwe fakty związane z imprezą:
1. Miejsce: Ośrodek CLP w Mucznem
2. Termin: 29 maja (wtorek) – 3 czerwca (niedziela)

Odpłatność : 969 zł
3. Zakwaterowanie:  w  nowym  hotelu  w  pokojach  2  i  3  osobowych  z

łazienkami i widokami
4. Wyżywienie: całodobowe – w dzień i wieczorem

 śniadanie – stół szwedzki
 drugie śniadanie – suchy prowiant + woda
 obiadokolacja – obfita
 wieczorem - smaczne dania z grilla 

5. Dojazd:
 własnym samochodem do Mucznego (darmowy parking)
 zapewniamy  przejazd  autokarem  z  Rzeszowa  i  z  powrotem
(możliwość  pozostawienia  samochodu  na  strzeżonym,  bezpłatnym
parkingu w Rzeszowie)

6. Program: codziennie do wyboru wycieczki o różnym stopniu trudności,
prowadzące po znanych i nieznanych wcale trasach bieszczadzkich pod
opieką wyjątkowych i sprawdzonych przewodników

7. Warunki uczestnictwa: po przesłaniu załączonego zgłoszenia na podany
adres prześlemy informację o zakwalifikowaniu na Rajd ze wskazaniem
konta, na które należy dokonać wpłaty i szczegółowy program wycieczek
górskich i imprez towarzyszących.



8. Termin przesyłania zgłoszenia:
             20 lutego 2018r. 
       na adres:
             Stanisław Rokita
             Prokuratura Regionalna
             ul. Hetmańska 45d
             35-078 Rzeszów
       e-mail:   rajd.prawniczy@gmail.com
       fax:     17 50 61 263

Nie zwlekaj! Spotkajmy się w Bieszczadach!
Ilość miejsc ograniczona do 89 osób.
Liczy się kolejność zgłoszeń.
Wracamy do Mucznego!
Muczne to magiczna miejscowość zagubiona w Bieszczadach. 
Jedni twierdzą, że znajduje się na końcu świata, większość jednak uznaje, że
tam świat się przed nimi otwiera.
My stworzymy swój wyjątkowy świat. Będzie tak jak zawsze, a nawet lepiej.
Zatopicie się w wszechobecnej przyrodzie i nieokiełznanej zabawie. Trzeba
koniecznie być, aby to poczuć.
Zapraszamy wszystkich gotowych na wszystko.
Przyjedź i zażyj żywota.
My i wszelakie atrakcje czekamy na Ciebie.

                                                                              Organizatorzy

Załącznik:
zgłoszenie na XXXV Rajd bieszczadzki
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