
 

str. 1 
 

 
 

XXXI OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA PSZCZELARZA  

Bełchatów 13 – 15 WRZEŚNIA 2013 r. 

  Zgłoszenie uczestnictwa w obchodach    Wypełnia  zgłaszający ( związki, koła  pszczelarzy, wystawcy,   

   producenci, osoby niezrzeszone* 

nazwa ……………………………….............................................................................................. 

…………………………………                      Nr  telefonu……………     e-mail…………………… 

          

    Nazwisko i imię przedstawiciela………………………………………………………............................. 

Telefon kontaktowy:   a) stacjonarny………………………  b) komórkowy………………………… 

 e-mail  ………………………………… 

1.  Zgłaszam(my) niniejszym udział w XXXI Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza  w Bełchatowie                  

   - w całym programie w dniach 13-15.09.2013 r. weźmie  udział……………….…..osób 

   - w jednodniowym    w dniu  ………......  09.2013 r. weźmie udział…………… ..  osób 

2.  Zgłaszamy udział   pocztów sztandarowych ………………. 

3.  Zgłaszamy „Dary do ołtarza”………………………………. 

4.  Przyjazd  /grupy zrzeszonej, wystawcy, producenta ,osoby niezrzeszonej/ nastąpi dnia…………… 

 

5. Rezerwujemy noclegi :                 12/13.09.2013r……………………osób    

                                                          13/14. 09.2013 r…………………..osób 

                                                   14/15. 09.2013 r…………………..osób 

6. Zamawiamy wyżywienie: 

Data Dzień Śniadanie/osób Obiad/osób Kolacja/osób 

13.09.2013 r. Piątek    

14.09.2013 r. Sobota    

15.09.2013 r. Niedziela    

 

Warunki  i uwagi dotyczące zgłoszenia oraz rezerwacji miejsc wystawowych podano na str 2. 

                                                                                                                                                                           

                                                                                          

 ………………………………….                                 ………………………………………… 

       /data zgłoszenia/         /podpis zgłaszającego lub przedstawiciela/                                 
* niepotrzebne skreślić 
 



 

str. 2 
 

 
 
          Warunki  i uwagi dotyczące zgłoszenia oraz rezerwacji miejsc wystawowych. 

1.  Wypełnione zgłoszenie str nr 1 prosimy niezwłócznie przesłać do dnia 30 maja 2013 roku                                       

    na  adres: Regionalny  Związek Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej” biuro Kocierzowy 1                             

    97-545 Gomunice woj. łódzkie  tel. kontaktowy  44 684 39 66 , 600 298 221  

2.Rejestracja w/w zgłoszenia nastąpi z chwilą dokonania opłaty rejestracyjnej  w wysokości   od każdej 

osoby ujętej w zgłoszeniu  po 50 zł (pięćdziesiąt), które zostaną przeznaczone na : okolicznościowe 

upominki, uczestnictwo w prelekcjach  i wykładach, udział  w warsztatach pszczelarskich w pasiekach, 

oraz inne sprawy organizacyjne.  Opłatę przesłać przelewem  lub przekazem  z dopiskiem                  

„Dzień Pszczelarza” na  konto 91 8980 0009 2003 0036 0511 0001 do dnia 30 maja 2013 roku 

3   Po nadesłaniu zgłoszenia str.nr.1 i dokonaniu opłaty rejestracyjnej (50zł) uczestnicy  otrzymają  

informacje o   miejscach noclegowych z wyszczególnionymi warunkami i  cenami.   

Baza kwaterunkowa znajduje się w Bełchatowie  i  pobliskich  ośrodkach  wypoczynkowych.  Dysponuje 

miejscami tylko dla uczestników, którzy nadeślą zgłoszenia do Regionalnego Związku Pszczelarzy na 

wyżej podany  adres.  

4. Odnośnie wyżywienia: śniadanie w miejscu kwaterunku (bezpłatne) w ramach noclegu,  

   obiad wydawany będzie na terenie obchodów i wystawowym talony wydawane będą za odpłatnością   

w ustalonym miejscu, koszt talonu wynosi 20 zł,  

kolacja: a) koszt do uzgodnienia w miejscu zakwaterowania, lub b) we własnym zakresie 

 ( na terenie obchodów i terenie wystawowym będą czynne punkty gastronomiczne)  

     5 . Ważna  informacja dla wystawców: 
     Rejestracja  zgłoszeń dotyczących rezerwacji stanowisk handlowo -  wystawowych o metrażu   

    4m x 4m leży w kompetencji Urzędu Miasta Bełchatowa 

Z urzędu zgłoszenia przyjmują i informacji udzielają: 

a) Pani Motylska Monika Tel.44 73 35 163 

b) Pani Otręba Ewelina    Tel. 691-056-297 

 

PS. 

Prosimy o niezwłoczne nadsyłanie zgłoszeń i opłat, a to przyczyni się na terminowe wykonywanie 

zaplanowanych prac i pozwoli na sprawną i dobrą organizację obchodów. 

  Dziękujemy i serdecznie zapraszamy. 

Za organizatorów 

Czesław Korpysa 


