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KOMUNIKAT nr 3

Dla przypomnienia XIII Zjazd Kasztelański odbędzie się w dniach 13 – 15 września br. w m.
Dębowiec , ul. Spółdzielcza 6 k. Skoczowa, pow. cieszyński .

Gościł nas będzie „ DWÓR DĘBOWIEC”.
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Zjazd Kasztelański coraz bliżej a zgłoszeń powoli przybywa/ zgłosiło już udział 26 uczestników/
jednak konieczność rezerwacji i opłacenia zaliczek powoduje, że lista uczestników będzie
ostatecznie zamknięta 31 sierpnia br.
W związku z powyższym proszę o zgłaszanie rezerwacji na mój adres sp9rtz@gmail.com
Listę uczestników zamykam dnia 31 sierpnia br – jest to również ostateczny termin wpłat za
uczestnictwo w Zjeździe – 2 września br. wpłacam zaliczkę i przesyłam listę uczestników w celu
rezerwacji pokoi.
O sposobie dokonywania opłat poinformuję, każdego uczestnika / zgłaszającego/ osobiście
drogą mailową, podając nr konta na jakie będzie przelana zaliczka lub cała kwota.

Przewidywany Program Zjazdu

Piątek
Aktywowanie zamków po trasie dojazdowej do Dębowca
Kolacja od godz.ok. 19.00 do ok. 23.00 – biesiada przy ognisku
Sobota
Śniadanie od godz. 8.00 / dla aktywatorów „suchy prowiant”/.
Aktywowanie zamków pow. cieszyńskiego , bialskiego i ościennych,
Uroczysta kolacja od godz. 17.00 do ok.23.00 -podsumowanie zawodów
Niedziela
Śniadanie od godz. 9.00 – pożegnalne i aktywowanie zamków w drodze powrotnej.
Oferta „Dworu Dębowiec” dla uczestników Zjazdu została załączona do komunikatu nr 2 . W
związku z licznymi zapytaniami informujemy, że można przywieźć małe zwierzaki.
Dla przypomnienia. Koszty uczestników XIII Zjazdu:
Nocleg 50 zł/doba od uczestnika,
Śniadanie 40 zł od uczestnika (sobota 20zł , niedziela 20 zł),
Kolacja- biesiada przy ognisku (piątek) 50 zł od uczestnika,
Uroczysta kolacja (sobota) 75 zł od uczestnika.
Powyższa oferta nie zawiera napojów zawierających fabrycznie dodawany i w różnym stopniu
rozcieńczany C2H5OH .Na miejscu można zakupić m.in. .piwo, ciasta
Dotychczas udział w Zjeździe potwierdzili:

SP9RTZ Marian
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SQ9OUM Bogdan
SQ9OUM XYL Basia
SQ6OET Arkadiusz
SQ6OET XYL
SQ5GLBMarek
SP9CTW Alfred
SP6TRX Ireneusz
SP6TRX XYL Beata
SP6GF Marek
SQ6NSG Adam
SP7TEC Adam
SP7TEC XYL Maria
SP5JCM Maria
SP5JCX Tomasz
SP2ALT Wojciech
SP2LQP Piotr
SQ9DXT Janek
SQ9DXT XYL Halina
SQ4IOH Kazimierz
SP4YLA Julita
SP9MQS Janek
SP9OJM Janek
SP4FDH Michał
SP4FDH XYL Agnieszka
SP4FDH Syn 5 lat
Łącznie 26 osób
Przewidujemy wydanie z okazji Zjazdu dyplomu okolicznościowego w formie elektronicznej.
Więcej na ten temat w kolejnym komunikacie po 1 września.
W czasie Zjazdu czynna będzie „ stacja bazowa SP9KVZ „
Serdecznie zapraszamy:
Bogdan SQ9OUM , Marian SP9RTZ i klub SP9KVZ , tel 691 033 677
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