ODDZIAŁ ŚLĄSKI PTMK

XI Wiosenne Spotkanie Miłośników Kaktusów
Węgierska Górka 2010
Tegoroczne ogólnopolskie XI Spotkanie Miłośników Kaktusów odbędzie się w Beskidzie
śywieckim w Węgierskiej Górce w dniach od 30 kwietnia do 2 maja 2010 r. Do dyspozycji
Państwa będzie znany juŜ Ośrodek „Wrzos” znajdujący się blisko centrum Węgierskiej Górki.
Adres: ul. Parkowa 11.
Zgodnie ze zwyczajem spotkamy się w piątek po południu. O godz. 1700 przewidujemy
kolację. W sobotę wysłuchamy kilku prelekcji, a na zakończenie będziemy się bawić i
wymieniać opowieści przy uroczystej kolekcji. W niedzielę będzie moŜna odwiedzić kolekcje
kaktusowe w Polsce i w Czechach. Pełny wykaz prelekcji ukaŜe się w marcu.
W trakcie spotkania będzie zorganizowana, w holu Ośrodka, giełda kaktusów, sukulentów,
literatury i gadŜetów. Zapraszamy wszystkich uczestników do przywiezienia swoich
roślin.
Koszt uczestnictwa – 230 zł. Osoby towarzyszące nie zainteresowane prelekcjami
płacą 180 zł. W cenie otrzymujecie Państwo dwa noclegi i pięć posiłków (od piątkowej
kolacji do niedzielnego śniadania). MoŜna oczywiście spędzić w ośrodku kolejną noc
(następne), w takim przypadku proszę powiadomić o tym fakcie.
Zgłoszenia uczestnictwa proszę wysyłać na adres internetowy:
andrzej.wandzik@buscon.com.pl
lub adres pocztowy:
Andrzej Wandzik
ul. Mieszka I nr 4
41-709 Ruda Śląska
tel. 032 461 31 100 (w godzinach 900 – 1500)
fax 032 251 66 61
tel. kom. 601 407 806

Zgłoszenia moŜna przysyłać do 20 marca 2010 r. Po tym terminie teŜ będziemy przyjmować
zgłoszenia ale nie gwarantujemy miejsca w Ośrodku (mamy rezerwację do 60 miejsc).
Równocześnie prosimy o dokonanie wpłaty w kwocie 230 zł i/lub 180 zł od osoby prosimy
wpłacać na konto:
09-1240-1369-1111-0000-2424-7009
Andrzej Wandzik
ul. Mieszka I nr 4
41-709 Ruda Śląska
tytuł wpłaty „KAKTUSIADA 2010”
oraz prosimy przesłać informację o wpłacie.
Serdecznie zapraszamy równieŜ 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.

