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INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

 
 

PIĄTEK – WYCIECZKA NA SOWY – start 16.30. 
Miejsce spotkania Białowieża – PARKING przy PTTK. Będziemy poruszać się 
samochodami prywatnymi. Udział nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia, jednak 
informacja na adres asuchowolec@ptop.org.pl od zainteresowanych pomoże nam 
zaplanować liczbę przewodników, wielkość grup. 
 

PIĄTEK - WIECZÓR PODRÓŻNIKA – start 20.00  
(w przypadku wydłużenia wycieczki istnieje możliwość opóźnienia) 

Po wycieczce zapraszamy do Restauracji Parkowej na WIECZÓR PODRÓŻNIKA 
http://parkowa.bialowieza.pl/. UWAGA! W piątek 10.03.2017 r. Restauracja Parkowa 
pracuje specjalnie dla nas do godziny 23.00, prosimy o nie wnoszenie własnych napoi 
na salę - konsumpcja w barze. 
 

SOBOTA – WYCIECZKA DO REZERWATU – start 6.00 
Miejsce spotkania – brama wejściowa do rezerwatu ścisłego Białowieskiego Parku 
Narodowego. Dzięki uprzejmości Białowieskiego Parku Narodowego otrzymaliśmy 
zgodę na bezpłatny wstęp do Obrębu Ochronnego Rezerwat w ramach zjazdu. Na 
sobotnią wycieczkę do Obszaru Ochrony Ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego 
będzie mogło wejść jednorazowo do 20 osób z jednym przewodnikiem, planujemy 
utworzenie maksymalnie 3 grup. Mamy jeszcze wolne miejsca. Zapisy prosimy 
kierować na adres jbanach@ptop.org.pl do 3 marca lub wyczerpania miejsc. 
Uczestniczyć w wycieczkach będą mogły tylko osoby zapisane na liście! W 
przypadku rezygnacji z wycieczki prosimy o taką informację i nie blokowanie miejsc 
innym zainteresowanym. 
 

SOBOTA – PREZENTACJE W SALI BPN – start 10.00 
Sobotnie prelekcje odbędą się w sali konferencyjnej w siedzibie Białowieskiego Parku 
Narodowego. Mapa dojazdu 
http://bpn.com.pl/images/stories/opisy/turystyka/baza_noc/plan_dojazdu_do_pokoi
_goscinnych.jpg 
 

SOBOTA – SPOTKANIE INTEGRACYJNE – start 20.00 
Na sobotnie spotkanie integracyjne zapraszamy do Restauracji Parkowej 
http://parkowa.bialowieza.pl/ Spotkanie obejmuje kolację, drugi ciepły posiłek w 
trakcie, przekąski i salę do godziny 2.00. Składka od uczestników spotkania wynosi 
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20 zł i będzie zbierana w trakcie zjazdu. Zgłoszenia zainteresowanych udziałem w 
spotkaniu prosimy o wcześniejsze zgłoszenie na adres asuchowolec@ptop.org.pl 
(musimy oszacować liczbę gości). Prosimy też o informację MIĘSOŻERCA czy 
WEGETARIANIN. Napoje prosimy zorganizować we własnym zakresie. Jest 
możliwość wnoszenia na salę własnego alkoholu. 
 

UWAGA! 
Organizatorzy nie zapewniają noclegów i wyżywienia (z wyjątkiem częściowego 
dofinansowania poczęstunku na sobotnim spotkaniu integracyjnym). 
 

NOCLEGI 
Noclegi uczestnicy rezerwują we własnym zakresie. Polecamy: 
Pokoje Gościnne BPN - lokalizacja najbliżej sali konferencyjnej, w której odbędzie się 
część plenarna i spotkanie integracyjne. 
http://bpn.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=115&Itemid=182 
 
Dzięki uprzejmości Białowieskiego Parku Narodowego uczestnicy zjazdu otrzymają 20% 
zniżki do cen podanych na stronie powyżej. Jest to super zniżka oferowana specjalnie 
uczestnikom zjazdu, dlatego serdecznie zachęcamy do skorzystania z oferty Pokoi 
Gościnnych. W sprawie rezerwacji noclegów prosimy o kontakt z recepcją Pokoi 
Gościnnych BPN – tel. 85 682 97 29, e-mail: hotel@bpn.com.pl 
Koszt noclegu nie obejmuje śniadań. Rezerwację śniadań należy zgłosić oddzielnie w 
Restauracji Parkowej - tel. 85 730 34 46, e-mail: anna.krasnopolska@wp.pl  
 
 

WYŻYWIENIE 
Otrzymaliśmy zniżkę na posiłki dla uczestników zjazdu w Restauracji Parkowej: 
śniadanie -18zł/os. 
obiad -25zł/os. (zestaw: zupa, drugie danie, kompot) 
kolacja - 22zł/os. 
 
Rezerwację posiłków (z informacją czy wybieracie posiłki MIĘSNE czy 
WEGENARIAŃSKIE) proszę zgłaszać bezpośrednio do restauracji na adres mailowy 
anna.krasnopolska@wp.pl do 1.03.2017 r. Opłaty za posiłki prosimy wnosić na konto 
BGŻBNP 59 2030 0045 1110 0000 0219 6190 do 1.03.2017 r. Szczególnie ważne są 
rezerwacje sobotniego obiadu. ZGŁOSZENIA NA PROMOCYJNY OBIAD W DNIU 
ZJAZDU MOGĄ NIE BYĆ REALIZOWANE!!! 
 


