
 

 

 

VII OGÓLNOPOLSKA BIESIADA KURATORÓW 

SĄDOWYCH 

 

SKIERNIEWICE 

OKRĘG ŁÓDZKI 
16-18 września 2011 

    

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w SkierniewicachZespół Kuratorskiej Służby Sądowej w SkierniewicachZespół Kuratorskiej Służby Sądowej w SkierniewicachZespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Skierniewicach,,,, podtrzymując  podtrzymując  podtrzymując  podtrzymując 

kilkuletnią tradycjękilkuletnią tradycjękilkuletnią tradycjękilkuletnią tradycję,,,, serdecznie zaprasza Brać Kuratorską z całej Polski serdecznie zaprasza Brać Kuratorską z całej Polski serdecznie zaprasza Brać Kuratorską z całej Polski serdecznie zaprasza Brać Kuratorską z całej Polski    

na VII Biesiadę Kuna VII Biesiadę Kuna VII Biesiadę Kuna VII Biesiadę Kuratorów Sądowych. ratorów Sądowych. ratorów Sądowych. ratorów Sądowych. Zapraszamy Was na Mazowsze Zapraszamy Was na Mazowsze Zapraszamy Was na Mazowsze Zapraszamy Was na Mazowsze –––– region  region  region  region 

kontrastów i wielkich możliwości. Zapewniamy dobrą zabawę, niezapomniane kontrastów i wielkich możliwości. Zapewniamy dobrą zabawę, niezapomniane kontrastów i wielkich możliwości. Zapewniamy dobrą zabawę, niezapomniane kontrastów i wielkich możliwości. Zapewniamy dobrą zabawę, niezapomniane 

wrażenia i ekstremalne przeżycia wrażenia i ekstremalne przeżycia wrażenia i ekstremalne przeżycia wrażenia i ekstremalne przeżycia ☺☺☺☺        

    

    

Dzień I - Regionalny 

16.09.2011r. 

    

� 12.00 – 13.30 Zakwaterowanie w Zajeździe Rozdroże w Nieborowie 

� 13.30 Powitanie gości i obiad w pobliskiej, regionalnej Oberży pod Złotym 

Prosiakiem 

� 15.00 Kuratorska Akademia Doskonalenia Umiejętności – zajęcia  

plenerowe w drużynach – extreme experiences ☺ (elementy parku 

linowego, jazda w alkogoglach, strzelnica ASG i inne atrakcje) 

� ok. 19.30 Kolacja grillowa – występ kapeli łowickiej, jadło regionalne i 

tańce do białego rana ( DJ ) 

    



Dzień II - Kulturalny 

17.09.2011r. 

� 8.00-9.00 Śniadanie 

� 9.30 Wyjazd 

autokarami do Łodzi 

� Od 11.00 zwiedzanie 

fabrykanckiej Łodzi – 

skansen miejskiej 

architektury 

drewnianej, Pałac 

Poznańskiego – 

największy pałac 

fabrykancki w Europie, 

Interaktywne Muzeum Fabryki, Księży Młyn - dawna dzielnica fabryczna 

(degustacja nalewki Matyldy w zabytkowej altanie), Manufaktura – teren 

dawnych zakładów przemysłu bawełnianego, a obecnie najpopularniejsze 

 w Polsce centrum zakupowo-

rozrywkowo-kulturalne. 

� 14.00 Obiad w klimatycznej restauracji 

„U Fabrykanta”. 

� 15.00 HollyŁódź - zwiedzanie łódzkiej 

filmówki, Muzeum Kinematografii – 

pokaz etiud najsłynniejszych studentów 

w Kinematografie, spacer  

po ul. Piotrkowskiej – „łódzkiej alei 

gwiazd” 

� 18.00 – wyjazd i powrót do miejsca 

zakwaterowania  

� 20.30 – uroczysta kolacja - 

 „Gala Filmowa” -  niepowtarzalna okazja 

wcielenia się w ulubioną postać filmową (przebrania mile widziane!). 

Atrakcje wieczoru: przejście po czerwonym dywanie, wręczenie 

Kapeluszooskara, pokaz tańca nowoczesnego, degustacja Skierlotki. 

Zabawa przy największych hitach filmowych!!! 



    

Dzień III- Regeneracyjny 

18.09.2011    

    

� 8.00-9.00 Śniadanie 

� 10.00 – zwiedzanie        

Pałacu Radziwiłłów 

w Nieborowie wraz  

z ogrodem, relaks  

w stadninie   

”U Kowala”, 

zaklinanie koni, 

nauka tańca 

westernowego, przejazd  

bryczką, spacer po Puszczy Bolimowskiej 

� 14.00 Obiad w Zajeździe 

Rozdroże  

� 15.00 Pożegnanie 

uczestników  „Biesiady” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zakwaterowanie 
 

� Zajazd Rozdroże – Nieborów 163c 

� Dojazd autobusem z dworca PKS 

Skierniewice lub Łowicz (położonych 

w bezpośrednim sąsiedztwie 

dworców PKP) 

� Istnieje możliwość indywidualnej 

rezerwacji miejsc na wcześniejszą 

noc. 

 

 

 

 

 
mapka dojazdowa 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    
Informacje 

 

� Organizatorzy - Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Skierniewicach – Okręg 

Łódzki. 

� Numery kontaktowe: 

• Emilia Karalus tel. 501 748 606  

• Joanna Banasiak tel. 660 447 162 

� Zgłoszenia zawierające następujące dane: imię i nazwisko, data i miejsce 

urodzenia, sąd, adres zamieszkania, PESEL, prosimy przesyłać mailem pod 

adres internetowy skierbiesiada2011@gmail.comskierbiesiada2011@gmail.comskierbiesiada2011@gmail.comskierbiesiada2011@gmail.com,,,,    po dokonaniu pierwszej 

wpłaty 

� Koszt całkowity biesiady wraz z ubezpieczeniem - 550 zł,  

� Zgłoszenia i wpłaty pierwszej raty - 250 zł przyjmujemy w terminie do 31 

marca 2011r. Prosimy kierować je na konto Alior BankAlior BankAlior BankAlior Bank    

nr 93249000050000400067840749nr 93249000050000400067840749nr 93249000050000400067840749nr 93249000050000400067840749    

� Druga rata w wysokości 300 zł – do końca lipca 2011r. 

� Ilość miejsc ograniczona - 120 osób. O uczestnictwie decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

� Dla zainteresowanych istnieje możliwość udziału w wybranej części biesiady  

(dokładne informacje pod podanymi numerami kontaktowymi) 

 

 

 

 

Do Do Do Do zzzzobaczenia na Mazowszu!!!!!!obaczenia na Mazowszu!!!!!!obaczenia na Mazowszu!!!!!!obaczenia na Mazowszu!!!!!!    

    

    

    

    

 

 

 
 


