KOMUNIKAT ORGANIZATORÓW
XIII Ogólnopolskiej Biesiady Kuratorów Sądowych
ZAMOŚĆ
08 – 10. września 2017 r.

Kuratorzy Sądu Rejonowego w Zamościu serdecznie zapraszają Brać
Kuratorską do udziału w XIII Ogólnopolskiej Biesiadzie Kuratorów Sądowych –
Zamość 2017 r.
Pragniemy, abyście mieli możliwość nie tylko zachwycić się pięknem
Zamościa, którego Obszar Starego Miasta został wpisany na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO, lecz także poznać uroki Roztocza.
Program Biesiady przewiduje atrakcje bogate w adrenalinę, jak też chwile
odpoczynku w scenerii renesansowego Rynku Wielkiego. Wierzymy, że urok Miasta
Idealnego i przygotowane przez nas atrakcje spełnią Wasze oczekiwania.
Zakwaterowanie uczestników zaplanowano w Hotelu JUBILAT ***
22 – 400 Zamość
ul. Wyszyńskiego 52
hoteljubilat@hoga.pl
Hotel znajduje się w odległości 100 m. od Dworca PKS oraz stanowisk, gdzie
parkują Busy. Dojazd z Dworca PKP autobusami MZK nr 8 i 11, ewentualnie nr 5,
40 i 47 (konieczność pokonania odległości ok. 150 m. od przystanku do hotelu).
Całkowity koszt uczestnictwa w Biesiadzie wynosi 600 zł.

Pierwszej wpłaty w wysokości 300 zł. należny dokonać do dnia 31 marca
2017 r., natomiast pozostała kwota winna wpłynąć na konto organizatorów do 31
lipca 2017 r.
Dane do przelewu:
Bank PEKAO S.A.
Nr rachunku 22 1240 2005 1111 0010 7179 4830 odbiorca Anna Kościuszko
W tytule przelewu należy wpisać „Biesiada” oraz imię i nazwisko uczestnika.
Istnieje możliwość indywidualnej rezerwacji noclegów na noc poprzedzająca,
jak i po zakończeniu Biesiady (rezerwacji prosimy dokonywać za pośrednictwem
organizatorów do dnia 31 marca 2017 r.)
Zainteresowanym proponujemy również możliwość uczestniczenia tylko w
wybranej części Biesiady, tj. Kolacji Grillowej i/lub Uroczystej Kolacji (zgłoszenia
przyjmujemy do dnia 15 lipca 2017 r.). Osoby korzystające z w/w form
uczestnictwa w Biesiadzie nie będą objęte ubezpieczeniem NNW.
Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy:
Katarzyna Będzińska 509 372 976
Anna Kościuszko 608 223 623

Po dokonaniu pierwszej wpłaty prosimy o wysłanie dostępnego na stronie
internetowej
formularza
zgłoszeniowego
na
adres
mailowy:
biesiada.zamosc2017@vp.pl
Ilość miejsc ograniczona jest do 100 osób. O uczestnictwie w Biesiadzie
decyduje kolejność zgłoszeń.

– ZAPRASZAMY –

PLAN BIESIADY
DZIEŃ I – 08 września 2017 r. (piątek)
godz. 13.00 – 14.00 zakwaterowanie w Hotelu JUBILAT***
godz. 14.30

obiad

godz. 15.30 – 18.00 Dawkę adrenaliny zapewni uczestnikom Biesiady
Team „Drzewiasty” (www.drzewiasty.pl)
godz. 19.30 wyjazd na Kolację Grillową w KARCZMIE ZAMOJSZCZYZNA
(www.karczmazamojszczyzna.pl)
W Trzynasty Piątek Biesiady w pobliżu lasu, rozlewiska i wrzosowisk
zapraszamy do wspólnej zabawy wampiry, zombie, wilkołaki i innych
zimnokrwistych.... Odkryjcie zatem swoje prawdziwe oblicza i pokażcie nam Wasze
budzące grozę stroje.

godz. 2.00 powrót do hotelu

DZIEŃ II – 09 września 2017 r. (sobota)
godz. 08.00 – 09.30 śniadanie
godz. 10.00 spacer na Zamojską Starówkę, gdzie uczestnicząc w Grze Miejskiej
poznacie perły renesansowej architektury, historię miasta,
jak i legendy o nim spisane....

godz. 13.30 obiad
godz. 14.00 – 17.00 czas wolny

godz. 17.30 powrót do hotelu
godz. 19.30

Oficjalne powitanie uczestników Biesiady

 Muzyczna niespodzianka 
Uroczysta Kolacja
Bawimy się do rana!

DZIEŃ III – 10 września 2017 r. (niedziela)
godz. 08.00 – 09.30 śniadanie
godz. 10.00 – 14.00 autokarowa wycieczka po Roztoczu

godz. 14.30 obiad w hotelu
godz. 15.00 pożegnanie uczestników Biesiady 

Do zobaczenia w Zamościu!

