
 

Informacje organizacyjne Zjazdu Jesiennego P.S.B. „BIOPOL” – 20-22.10. 2017r. 

 

Miejsce Zjazdu: 
 

Bez zmian, spotykamy się w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Ryni, k/W-wy nad Zalewem 

Zegrzyńskim, ul. Wczasowa 59, 05-127 Białobrzegi (obecnie Rewita WDW Rynia). 
 

Ceny: 
 

Zakwaterowanie: w budynku głównym w pokojach 2-osobowych – 170 zł za pokój 2 osobowy 
ze śniadaniem/dobę, czyli 85 zł od osoby ze śniadaniem/dobę 
Wyżywienie: 
          Śniadanie wliczone w cenę pokoju 

Obiad         - 30 zł  

Kolacja       - 10 zł  
Opłata parkingowa:    6 zł/auto, dla osób nie korzystających z noclegu w hotelu. 

 

Zobowiązania wynikające z Umowy P.S.B. „BIOPOL” z WDW Rynia: 
 

Wszystkie zarezerwowane pokoje są wyłącznie w budynku głównym w cenie 170 zł/za pokój 2 

osobowy ze śniadaniem/dobę, czyli 85 zł od osoby ze śniadaniem/dobę. Nastąpił 

nieunikniony, spodziewany od dawna, wzrost ceny, ale tylko o 5,00zł. 

Umowa z hotelem zobowiązuje nas do przekazania szczegółowych informacji o zarezerwowanej 

ilości miejsc noclegowych i posiłków do 30.09.2017r. 

Po tym terminie nie mamy już możliwości bez kosztowej rezygnacji z zamówionych świadczeń. 

Wobec powyższego, uprzejmie prosimy Państwa o dostosowanie się do tych wymogów.  
  

Wpłaty: 

Tradycyjnie przesyłamy częściowo wypisany blankiet wraz z Programem Opłat i prosimy 

wykorzystać go do wykonania płatności (lub potraktować informacyjnie zawarte w nim dane). 

 

Wpłaty za zarezerwowane świadczenia ujęte w „Programie Opłat” należy dokonać 

najpóźniej do dnia 30.09.2017r. 
 

Podczas trwania Zjazdu będzie można opłacić gotówką, wyłącznie za: 

składki Członkowskie, uczestnictwo w Zjeździe, Znaczek Organizacyjny, Rekomendację i wpisowe 

dla Kandydatów na Członka P.S.B. „BIOPOL”. 

Prosimy Państwo o dokładne zapoznanie się z załączonym blankietem i jego opisem oraz 

dokonanie przelewu zgodnie z „Programem Opłat” w podanym wyżej terminie. 
 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, a szczególnie przy wypełnianiu przelewu, prosimy 

o kontakt telefoniczny z: 
 

 601 242 028 – Prezes - Waldemar Wodzyński 

 501 382 164 – Sekretarz - Agnieszka Smieszkoł 

 606 731 281 – Skarbnik - Barbara Garbarczyk. 
 

Bardzo proszę Członków naszego Stowarzyszenia o sprawdzenie, czy macie Państwo uregulowane 

składki członkowskie, tak, aby składki opłacane były z góry, na okres co najmniej 6-cio 

miesięczny, tj. do następnego Zjazdu. Dzięki temu nasze Stowarzyszenie zachowa płynność 

finansową i będzie mogło realizować wyznaczone Cele Statutowe.  

  

Skarbnik P.S.B. „BIOPOL” 

 

   Barbara Garbarczyk 


