Warszawa, dnia 20 stycznia 2017 r.

KOMUNIKAT
Kapituły Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie ogólnopolskich spotkań
integracyjno-wczasowych radców prawnych seniorów i turnusach sanatoryjnych w 2017 r.
I.

Ogólnopolskie integracyjne spotkania radców prawnych seniorów w formule „open”,
pełnopłatne przez uczestników, bez jakiekolwiek reglamentacji, czy limitów dochodowych
lub wymagań sanatoryjnych, realizowane przez Radę Klubów Seniora działającej przy
Kapitule Funduszu Seniora:

Ogólnopolskie spotkanie integracyjne radców prawnych seniorów w Zakopanem pod nazwą „A
teraz w Tatry”.
Miejsce spotkania : Pensjonat Parzenica ul. Ogrodowa 6 34-500 Zakopane / w pobliżu
Krupówek/
Termin 5-14 maja 2017 roku/ 10 dni/, miejsc do 50 osób
Cena 1272,00 zł / pokój dwuosobowy/ do pokoju jednoosobowego dopłata 300,00 zł. Ilość
pokoii jednoosobowych ograniczona.
Cena obejmuje: wyżywienie 3x dziennie / śniadanie bufet, obiad i kolacja serwowane, w dniu
wyjazdu śniadanie i prowiant na drogę powrotną/,zwiedzanie Zakopanego z przewodnikiem,
uroczysty wieczór z muzyką i gorącymi posiłkami, 8 zabiegów z zakresu fizjoterapii,
światłolecznictwa, hydroterapii, 2 x jaccuzzi, 1 masaż leczniczy, 1 x sauna sucha, katedra biczy
szkockich, 1 masaż perełkowy w wannie z ozonem, bezpłatny zewnętrzny parking
monitorowany, bezprzewodowa sieć WI-FI, mini siłownia, tenis stołowy, piłkarzyki, bilard.
Płatność: zadatek w kwocie 400,00 zł w terminie do dnia 31 stycznia 2017 roku, pozostała
należność w kwocie 872,00 zł w terminie do dnia 31 marca 2017roku . Doba hotelowa od
14.00 w dniu przyjazdu, wykwaterowanie w dniu wyjazdu do 11.00,
Płatność na konto: Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej Carpatia ul. Wandy
Tarnowskiej 4 35-222 Rzeszów nr konta 95 1130 1105 0005 2102 0220 0014. W tytule
wpłaty należy zaznaczyć: „ turnus radców prawnych w Zakopanem, Ośrodek Parzenica 5-14
maja 2017”
W programie również fakultatywnie, za dodatkową odpłatnością: wjazd kolejką i spacer po
Gubałówce, wjazd kolejką i spacer po Kasprowym Wierchu, zwiedzanie Muzeum
Tatrzańskiego, cmentarz na Pęksowym Brzysku, Teatr Witkacego, wycieczka dorożkami do
Morskiego Oka.
Planowany jest też spływ Dunajcem, który sfinansuje Kapituła Funduszu Seniora KRRP.
Koordynator spotkania: radca prawny Helena Oprzyńska-Pacewicz tel. 608828198 do
której należy kierować zgłoszenia w terminie do dnia 31 stycznia 2017 roku
Decyduje data zgłoszenia a następnie data wpłacenia zadatku. Ilość miejsc ograniczona.

Ogólnopolskie spotkanie integracyjne radców prawnych seniorów w Trzęsaczu k/Rewala
pod nazwą „ Czerwcowe morze”
Miejsce spotkania: Pensjonat „Orka” ul. Kamieńska 13 Trzęsacz 72-344 Rewal
Termin: 19.06.2017r.-2.07.2017r. / 14 dni/

Cena: 1400, 00 zł
Cena obejmuje: nocleg w pokoju dwuosobowym z łazienką, balkonem i TV,
wyżywienie śniadania bufet, obiadokolacje, basen / w tym jaccuzzi, sauna, łaźnia – 1
godzina dziennie/ wieczór powitalny i pożegnalny z muzyką na żywo, grill.
W pensjonacie jest winda. Parking bezpłatny, odległość do morza ca 50 m, do
miejscowości Rewal 1 km. Doba hotelowa od 14.00 w dniu przyjazdu, wykwaterowanie w
dniu wyjazdu do 10.00,

Płatność: zadatek w kwocie 400, 00 zł od osoby w terminie do dnia 28 lutego 2017
roku, pozostała należność w terminie do dnia 31 maja 2017 roku na konto Pensjonat
Orka ul. Kamieńska 13 Trzęsacz 72-344 Rewal nr konta 86 9376 0001 3002 0015 2145
0001 z dopiskiem:” turnus radców prawnych od 19.06.17do 2.07.17.”
Fakultatywnie jest zwiedzanie okolic, Gosań, Międzyzdroje, Szczecin. Kapituła
Funduszu Seniora KRRP sfinansuje wycieczkę do Szczecina
Koordynator spotkania: radca prawny Helena Oprzyńska-Pacewicz tel. 608828198 ,
do której należy kierować zgłoszenia w terminie do dnia 28 lutego 2017 roku
Decyduje data zgłoszenia i wpłacenia zadatku. Ilość miejsc ograniczona
Ogólnopolskie spotkanie integracyjne radców prawnych seniorów pod nazwą „ Poznań i okolice”
Miejsce spotkania Hotel Ikar w Poznaniu. ul. Kościuszki 118 / blisko centrum/
Termin spotkania: 19-23.07.2017r. / 5 dni/
Cena:680,00 zł plus bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 52,00 zł
Cena obejmuje: nocleg w pokojach dwuosobowych w Hotelu Ikar w Poznaniu, wyżywienie śniadanie,
obiadokolacja, zwiedzanie: Poznań, Kórnik, Biskupin, Gniezno, Rogalin.
Planowane jest spotkanie z radcami prawnymi seniorami w Klubie OIRP Poznań, fakultatywnie spektakl w
Teatrze w Poznaniu / nazwa teatru, spektaklu, cena biletu oraz termin wpłaty na bilet, zostanie podana, dla
zainteresowanych, w terminie późniejszym/
Wpłaty należności: zaliczka w kwocie 210,00 zł w terminie do dnia 30 marca 2017 roku na konto Biuro
Podróży Juwentur ul. Ślusarska 15 61-778 Poznań numer konta 40 1500 1621 1216 2004 3935 0000
Pozostała należność w kwocie 522,00 zł w terminie do dnia 15 czerwca 2017 roku na wskazane wyżej konto
W tytule wpłaty należy wpisać: „wycieczka radców prawnych 19.07-23.07.2017r.”
Koordynator spotkania: radca prawny Helena Oprzyńska-Pacewicz tel.608828198, do której należy
kierować zgłoszenia w terminie do dnia 15 marca 2017 roku
Ilość miejsc ograniczona, decyduje data zgłoszenia i wpłaty zaliczki
Kapituła Funduszu Seniora KRRP sfinansuje koszty autokaru, przewodnika i pilota.
4. Ogólnopolskie spotkanie integracyjne radców prawnych seniorów pod nazwą „Długopole”
Miejsce spotkania: Uzdrowisko Długopole S.A. ul.Wolności 4 57-540 Lądek-Zdrój
Termin: 24.08-08.09.2017r. /15 dni/
Cena 1547,00 zł
Cena obejmuje: noclegi w pokojach dwuosobowych w budynku „Józef”, gdzie znajduje się kompleksowa
baza zabiegowa, jadalnia, kawiarnia, winda, basen termalny, internet bezprzewodowy, wyżywienie: śniadanie,
obiad, kolacja, 20 zabiegów leczniczych wg wskazań lekarza, całodobowa opieka pielęgniarska i lekarska w
razie potrzeby, kąpiel w basenie termalnym w Zdroju „Wojciech”, ognisko z pieczeniem kiełbasek, spacer z
przewodnikiem po okolicy, koncert muzyczny Zespołu „Zaczarowane Melodie”, wieczorek taneczny, warsztaty
dietetyczne na temat zdrowego żywienia. Parking niestrzeżony płatny. Doba hotelowa od 16.00 w dniu
przyjazdu, wykwaterowanie w dniu wyjazdu do 12.00.

Wpłaty należności: zaliczka w kwocie 547,00 zł w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r na konto Uzdrowisko
Lądek- Długopole SA ul. Wolności 4 57-540 Lądek Zdrój konto numer 83 1090 2297 0000 0005 8800 89 41.
Pozostała należność w kwocie 1000,00 zł w terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku na wskazane wyżej konto.
W tytule wpłaty należy wpisać: „turnus radców prawnych 24.08-8.09.2017r.”
Koordynator spotkania: radca prawny Helena Oprzyńska-Pacewicz, do której należy kierować zgłoszenia w
terminie do dnia 30 kwietnia 2017 roku nr telefonu 608828198
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje data zgłoszenia i wpłacenia zaliczki.
5. Ogólnopolskie spotkanie integracyjne pod nazwą „ Zwiedzamy Lubelszczyznę”
Termin: 25.09.2017-2.10.2017r. – 8 dni. Ilość miejsc do 49, decyduje termin zgłoszenia i wpłaty
zaliczki oraz termin wpłaty dodatkowej należności.
Cena 805,00 zł. W cenie zakwaterowanie w Zajeździe Piastowskim w Kazimierzu Dolnym ul.
Słoneczna 3 24-120 Kazimierz Dolny, miejsce w pokoju dwuosobowym, śniadania i obiadokolacje.
Program: wycieczka objazdowa: Kazimierz Dolny, Janowiec, Nałęczów, Puławy, Wojciechów ze
słynnym muzeum kowalstwa, Pałac Kozłówka, Skansen Wsi Lubelskiej, Zamek Lubelski, w tym obrazy
Jana Matejki, Gotycka Kaplica Trójcy Św. , Zamość.
Wpłaty należności: zaliczka 400,00 zł w terminie do dnia 15 lutego 2017 roku, na konto Zajazd
Piastowski Leszek Tomaszewski ul. Słoneczna 3 24-120 Kazimierz Dolny nr konta 74 1060 0076 0000
3280 0006 5934 z dopiskiem” radca prawny 2017”. Pozostała należność w terminie do dnia
15.08.2017 roku.
Na miejscu dodatkowo płatne ca 160,00 zł z tytułu biletów wstępu, przewodników, rejsu statkiem
Parking osobno płatny.
Kapituła Funduszu Seniora KRRP sfinansuje koszty autokaru.
Koordynator spotkania: radca prawny Teresa Kukieła tel. 508300951, do której należy kierować
zgłoszenia w terminie do dnia 15 lutego 2017 roku

II.

Sanatoria lecznicze dla radców prawnych seniorów, reglamentowane i limitowane
dochodami, ze skierowaniami i wskazaniami lekarskimi, organizowane przez Kapitułę
Funduszu Seniora:
1. Ogólnopolski Turnus sanatoryjny dla radców prawnych seniorów w Busku Zdroju –

w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnym,
Termin: 23 kwietnia – 06 maja 2017 r.
2. Ogólnopolski turnus sanatoryjny dla radców prawnych seniorów w Krynicy Zdroju –

W Ośrodku Sanatoryjno – Wypoczynkowym „LWIGRÓD”,
Termin: 08 sierpnia – 22 sierpnia 2017 r.

W turnusie tym istnieje możliwość za pełną odpłatnością uczestniczenia współmałżonka
lub osoby towarzyszącej a także radcy prawnego seniora bez skierowania, po uprzednim
uzgodnieniu.
3. Ogólnopolski Turnus sanatoryjny dla radców prawnych seniorów w Kołobrzegu –
W Sanatorium Uzdrowiskowym „LECH”,
Termin: 23 września – 07 października 2017 r.
W turnusie tym istnieje możliwość za pełną odpłatnością uczestniczenia współmałżonka
lub osoby towarzyszącej a także radcy prawnego seniora bez skierowania, po uprzednim
uzgodnieniu.
Wnioski indywidualne składają poszczególne Izby Okręgowe w ogłoszonym terminie bezpośrednio
do Pani Lidii Wysockiej, załatwiającej sprawy Kapituły Funduszu Seniora tel. 22 8219971wew. 5.
Przewodniczący
Kapituły Funduszu Seniora
r.pr. Mieczysław Humka

