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XIX Wiosenne Spotkanie Miłośników Kaktusów 

Ustroń - Jaszowiec 2018 

 

Zapraszamy na XIX Spotkanie Miłośników Kaktusów, które odbędzie się kolejny raz  
w położonej u podnóża gór Beskidu Śląskiego miejscowości Ustroń - Jaszowiec w dniach 
od 04 do 06 maja 2018 r.  

Do dyspozycji Państwa 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 a program będzie tradycyjny.  
 
- Spotkamy się w piątek 04 maja o godz. 1700 na grillu z przyjaciółmi kłujących roślin. 

- W sobotę  05 maja wysłuchamy kilku prelekcji na sali konferencyjnej oraz spotkamy się na 
giełdzie kaktusów, sukulentów, literatury i gadżetów.  
Zapraszamy wszystkich uczestników do przywiezienia swoich roślin. 
Wieczorem będziemy się bawić i wymieniać opowieści na  uroczystej kolacji.  

Zapewniamy bufet kawowy podczas sobotnich prelekcji a przez cały okres  w kawiarni 
będzie możliwość zakupu - woda mineralna, napoje gazowane, soki, kawa, herbata, piwo. 
Kierownictwo Domu Wczasowego ”GLOBUS” zaoferowało: basen, bilard i stół do tenisa 
stołowego oraz możliwość skorzystania z sauny suchej i szerokiej gamy masaży i zabiegów. 

- W niedzielę będzie można odwiedzić kolekcje kaktusowe w Polsce i za granicą.  
Pełny wykaz prelekcji ukaże się w kwietniu.  

Koszt pełnego uczestnictwa – 250,00 zł. W cenie otrzymujecie Państwo dwa noclegi i pięć 
posiłków (od piątkowej kolacji do niedzielnego śniadania).  

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres internetowy organizatora -  Andrzeja Wandzika 

andrzej.wandzik@atwdb.pl  lub telefonicznie: +48 601 407 806 

 

Zgłoszenia należy przysyłać do 02 kwietnia 2018 roku.  
Po tym terminie też będziemy przyjmować zgłoszenia ale nie gwarantujemy miejsca w 
Hotelu.  
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Można oczywiście spędzić w ośrodku kolejną noc (następne) lub przyjechać wcześniej. 
W takim przypadku proszę uzgodnić to z recepcją hotelu. Skrócony pobyt należy uzgodnić z 
organizatorem. Zapraszamy również członków rodzin kaktusiarzy. Ustalenia dla osób nie 
biorących udziału w spotkaniu sobotnim (giełda, prelekcje)są następujące:  

- dla dzieci do lat 3 pobyt jest bezpłatny,  
- dzieci w wieku od 3 do 14 lat za pobyt zapłacą 160 zł.,  
- powyżej 14 lat – odpłatność pełna. 
 
Ze względu na konieczność przedpłaty opłaty w kwocie 250,00 zł lub 160,00 zł od osoby 
prosimy wpłacać do 02 kwietnia 2018 roku na konto podane poniżej 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 2018” 

 

Osoby, które chcą skorzystać tylko z wyżywienia bez noclegu proszone są o powiadomienie 
organizatorów (musimy zamówić ilość posiłków) w terminie do 23 kwietnia 2018 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.  


