ODDZIAŁ ŚLĄSKI PTMK

XV Wiosenne Spotkanie Miłośników Kaktusów
Ustroń - Jaszowiec 2014
Tegoroczne ogólnopolskie XV Spotkanie Miłośników Kaktusów odbędzie się w położonej
u podnóża gór Beskidu Śląskiego Czantorii i Równicy miejscowości Ustroń - Jaszowiec
w dniach od 02 do 04 maja 2013 r. Do dyspozycji Państwa ponownie będzie Dom Wczasowy
"GLOBUS" zlokalizowany w Ustroniu – Jaszowiec (43-453 ) przy ul. Turystycznej 6, tel. +48
33 854 25 36, fax +48 33 854 50 15, mail: globus_sylwia@op.pl.
Dolina Jaszowca jest jednym z najpiękniejszych miejsc Beskidu Śląskiego, z krystalicznie
czystym powietrzem i przepięknymi widokami – to informacja dla tych osób, które nie
uczestniczyły w spotkaniu w poprzednich latach.
Zgodnie ze zwyczajem spotkamy się w piątek po południu. O godz. 1700 przewidujemy grilla
na zewnątrz obiektu. W przypadku złej pogody kolacja grillowa będzie podana w Hotelu.
W sobotę wysłuchamy kilku prelekcji w nowej sali konferencyjnej, a na zakończenie
będziemy się bawić i wymieniać opowieści przy uroczystej kolacji. W niedzielę będzie można
odwiedzić kolekcje kaktusowe. Pełny wykaz prelekcji ukaże się w kwietniu.
Dopuszcza się konsumpcję wszelkich napoi nabytych we własnym zakresie a w kawiarni
będzie możliwość zakupu - woda mineralna, napoje gazowane, soki, kawa, herbata, piwo.
W trakcie spotkania będzie zorganizowana giełda kaktusów, sukulentów, literatury
i gadżetów, która odbędzie się w holu Hotelu oraz przyległej salce. Zapraszamy wszystkich
uczestników do przywiezienia swoich roślin.
Zarząd Główny PTMK również i w tym roku nie dofinansuje spotkania kaktusiarzy stąd
niestety opłaty musimy ponieść sami. Koszt uczestnictwa – 270 zł. Osoby towarzyszące
nie zainteresowane prelekcjami płacą 240 zł. W cenie otrzymujecie Państwo dwa noclegi
(pokoje dwuosobowe) i pięć posiłków (od piątkowej kolacji do niedzielnego śniadania).
Można oczywiście spędzić w ośrodku kolejną noc (następne) lub przyjechać wcześniej.
W takim przypadku proszę uzgodnić to z recepcją Hotelu. W ramach pobytu jest możliwość
skorzystania bez ponoszenia dodatkowych opłat z basenu z hydromasażem
w wyznaczonych godzinach. Ponadto odpłatnie istnieje możliwość skorzystania z sauny
suchej i szerokiej gamy masaży i zabiegów.

Dla dzieci do lat 3 pobyt gratis. Dzieci w wieku od 3 do 14 lat 165 zł. Powyżej 14 lat –
odpłatność pełna.
Dla osób, które chcą skorzystać jedynie z wybranych posiłków lub noclegów poniżej cennik:
Piątek 02.05.2014 r.
Kolacja grillowa (w razie niepogody w sali restauracyjnej) – 35,00 zł/osoba
Nocleg – 50,00 zł/osoba
Sobota 03.05.2014 r.
Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego – 15,00 zł/osoba
Obiad – 25,00 zł/osoba
Bufet kawowy 6,00 zł/osoba (kawa, herbata, woda mineralna, ciasteczka)
Kolacja w sali restauracyjnej – 40,00 zł/osoba
Nocleg – 50,00 zł/osoba
Niedziela 04.05.2014 r.
Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego – 15,00 zł/osoba
Jednorazowa opłata organizacyjna:
Uczestnik – 34,00 zł
Osoba towarzysząca – 4,00 zł
Zgłoszenia uczestnictwa proszę wysyłać równolegle na adresy internetowe:
1. Andrzej Wandzik: andrzej.wandzik@atwdb.pl lub telefonicznie tel. +48 601 407 806,
2. Eugeniusz Skurowski: biuro@abcdruk.pl, lub telefonicznie tel. +48 510 235 268,
Zgłoszenia należy przysyłać do 7 kwietnia 2014 r. – zarówno biorący udział w pełnym
programie jaki i w wybranych jego elementach uwzględniających nocleg.
Pieniądze (w kwocie 270 zł i/lub 240 zł od osoby) prosimy wpłacać na konto podane niżej
oraz przesłać informacje o wpłacie:
61 1240 1369 1111 0010 4174 8816
Andrzej Wandzik
ul. Mieszka I nr 4
41-709 Ruda Śląska
tytuł wpłaty „KAKTUSIADA 2014”
Prosimy o szybkie wpłaty ze względu na konieczność zapłacenia hotelowi przez
organizatorów zaliczki do 28 marca 2014 roku.
Osoby, które chcą skorzystać tylko z wyżywienia bez noclegu proszone są o powiadomienie
organizatorów (musimy zamówić ilość posiłków) w terminie do 24 kwietnia 2014 r. – opłata
na miejscu.
Serdecznie zapraszamy również wszystkich niezrzeszonych miłośników kaktusów do udziału
w naszym spotkaniu. Uczestnicy nie będący członkami PTMK mogą potraktować naszą
imprezę jako okazję do spotkania się z kolegami internetowymi, wysłuchania ciekawych
prelekcji, dokonania zakupów, poznania form pracy Towarzystwa i poznania jego członków.
Wykaz prelegentów i tematy spotkań podamy po uzyskaniu potwierdzenia osób
zaproszonych.

