POWIADOMIENIE
Zarząd Wojewódzki Zrzeszenia Prawników Polskich w Rzeszowie, działając
wspólnie i w porozumieniu z Leśnikami Nadleśnictwa Baligród organizuje:
XXXVII Tradycyjny Rajd Prawników
"TeRaPia bieszczadzka"
9-14 czerwca 2020r. w Bystrem
Dla wszystkich miłośników luzu i uzdrawiających wibracji oraz żądnych przygód
ślemy wezwanie:
Prawnicy wszelakich zawodów łączcie się !
Przybywajcie w Bieszczady !
Wspólnie przeżyjemy kilka dni pełne optymizmu, euforii i fantazji.
Zrób to dla siebie.
Oderwij się od zgiełku dnia codziennego, gierek, układów i przepychanek.
Przeżyj coś niezwykłego w ciszy gór i gwarze ludzi Ci przyjaznych.
Nie zwalczaj swoich pragnień i przyjmij z pełną otwartością i pogodą ducha nasze
zaproszenie.
Bieszczady urocze !
A późną wiosną, a tuż przed latem i w takim towarzystwie są cudowne.
Tylko z nami i tylko w Bieszczadach doznasz olśnienia, że może być tak pięknie.
Razem wzmocnimy siły witalne.
Bystre to miejsce magiczne i uznane uzdrowisko.
To miejsce niezwykłych uzdrowień, cudownych źródełek i wielu miejsc, gdzie
można zaczerpnąć radości życia.
Przyjedź i nabierz nowych sił, a wrócisz wzmocniony i wstrząśnięty.
Tu odnajdziesz swoje klimaty i siebie.
Bądź uważny, staraj się być szczęśliwy i nie przegap takiej okazji.
To tak niewiele Cię kosztuje.
Tylko 969 PLN.
Za tak niewygórowaną kwotę otrzymasz więcej, niż się spodziewasz.
Zapewniamy:
- transport w Bieszczady i z powrotem,
- darmowy, strzeżony parking w Rzeszowie i Bystrem,
- zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych w pięknie położonym wśród leśnej
głuszy ośrodku (www.owbystre.pl)
- na specjalne życzenie udostępniamy gromadne pokoje, natomiast nie ma możliwości wypoczynku w pokojach "na godziny" (najbliższe takie pokoje w Krakowie ;-)),
- całodzienne wyżywienie,
- smakowite wyposażenie na górskie wędrówki,
- wyżerka przy grillu i ognisku,
- miejscowych leśników i wyjątkowych gawędziarzy jako przewodników, którzy
poprowadzą nas w miejsca niezwykłe,

- wyjątkowe pamiątki rajdowe,
- niezapomniane zakończenie Rajdu,
- i wiele innych, zaskakujących niespodzianek.
Jeżeli jesteś zwolennikiem TSUE (Towarzyskich Spotkań Urodzonych Entuzjastów), to powiadom ludzi życzliwych, a następnie prześlij zgłoszenie na załączonym formularzu w terminie do 25 lutego 2020r.
Renata Wojcieszek
Prokuratura Okręgowa
ul. Hetmańska 45d
35-078 Rzeszów
e-mail: rajd.prawniczy@gmail.com
fax: 17 50-61-263
Nie przegap takiej okazji.
Po "TeRaPii bieszczadzkiej" wrócisz pełen wigoru i pożądania nowych wyzwań.
Po zakwalifikowaniu prześlemy Ci instrukcję co do dalszego postępowania i szczegółowy program Rajdu.
Do zobaczenia !
Organizatorzy:
Mariusz Kowal,
tel. 507 305 345

Renata Wojcieszek,
tel. 691 892 269

Załącznik:
Formularz zgłoszeniowy.

Stanisław Rokita.
tel. 602 227 059

