ODDZIAŁ ŚLĄSKI PTMK

XII Wiosenne Spotkanie Miłośników Kaktusów
Rogów 2011
Tegoroczne ogólnopolskie XII Spotkanie Miłośników Kaktusów odbędzie się w położonej na
południe od Wodzisławia Śląskiego w miejscowości Rogów w dniach od 6 do 8 maja 2011 r.
Do dyspozycji Państwa będzie „Park Leśny u Kaczyny” znajdujący się w Rogowie, przy
ul. Leśnej 1.
Zgodnie ze zwyczajem spotkamy się w piątek po południu. O godz. 1700 przewidujemy
kolację (grill). W sobotę wysłuchamy kilku prelekcji, a na zakończenie będziemy się bawić i
wymieniać opowieści przy uroczystej kolacji. W niedzielę będzie można odwiedzić kolekcje
kaktusowe w Polsce i w Czechach. Pełny wykaz prelekcji ukaże się w kwietniu
W trakcie spotkania będzie zorganizowana giełda kaktusów, sukulentów, literatury i
gadżetów. Zapraszamy wszystkich uczestników do przywiezienia swoich roślin.
Zarząd Główny PTMK w tym roku nie dofinansuje spotkania kaktusiarzy stąd niestety
podwyżka opłat. Koszt uczestnictwa – 250 zł. Osoby towarzyszące nie zainteresowane
prelekcjami płacą 200 zł. W cenie otrzymujecie Państwo dwa noclegi i pięć posiłków (od
piątkowej kolacji do niedzielnego śniadania). Można oczywiście spędzić w ośrodku kolejną
noc (następne) lub przyjechać wcześniej. W takim przypadku proszę powiadomić o tym
fakcie kierownictwo Ośrodka (tel.: 32/451 81 33 lub 660 853 999) oraz wskazanych niżej
organizatorów.
Zgłoszenia uczestnictwa proszę wysyłać równolegle na adresy internetowe:
1. Andrzej Wandzik:
andrzej.wandzik@buscon.com.pl
lub telefonicznie:
tel. 032 461 31 201 (w godzinach 900 – 1500)
fax 32 251 66 61
tel. kom. 601 407 806

2. Eugeniusz Skurowski
biuro@abcdruk.pl
lub telefonicznie:
tel. 510 235 268
tel./fax 32/246 01 80

Zgłoszenia można przysyłać do 3 kwietnia 2011 r. Po tym terminie też będziemy przyjmować
zgłoszenia ale nie gwarantujemy miejsca w Ośrodku (mamy rezerwację do 60 miejsc)
Pieniądze (w kwocie 250 zł i/lub 200 zł od osoby) prosimy wpłacać na konto podane niżej
oraz przesłać informacje o wpłacie:
09-1240-1369-1111-0000-2424-7009
Andrzej Wandzik
ul. Mieszka I nr 4
41-709 Ruda Śląska
tytuł wpłaty „KAKTUSIADA 2011”

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.

