Warszawa, dnia 02 grudnia 2015 r.

KOMUNIKAT
Kapituły Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie ogólnopolskich spotkań
integracyjno-wczasowych radców prawnych seniorów i turnusach sanatoryjnych w 2016 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:

1. Ogólnopolska wycieczka integracyjna radców prawnych seniorów do Warszawy pod nazwą
„Warszawa inaczej”
Termin 25.02-28.02.2016 r. Miejsc do 50 osób.
Cena 670,00 zł
Cena obejmuje: zakwaterowanie w Hotelu „Portos” ul. Mangalia 3a 02-758 Warszawa/ przyjazd we
własnym zakresie/, w pokojach 2 osobowych, wyżywienie 3 śniadania/ bufet/, 3 obiadokolacje,
opieka pilota, ubezpieczenie NNM, usługi przewodników, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.
Koszty autokaru finansuje Kapituła Funduszu Seniora.
Program- spotkanie w Hotelu z przedstawicielami warszawskiego Klubu Seniora, ”Warszawa nocą”,
przejazd po Stolicy autokarem wraz z pilotem-przewodnikiem/ Centrum, Trakt Królewski, Wilanów/
Muzea- Kopernika / ca 4 h/, Multimedialne Muzeum Chopina/ ca 2 h/, Historia Żydów Polskich / ca 4
h/,Starówka, Teatry „ Żydowski”,” Na 6 Piętrze”
Wpłaty:- 300zł w terminie do dnia 15.01.2016 roku/ z dopiskiem radca prawny/ na konto” Juventur”
Biuro Podróży ul. ŚLUSARSKA 15, 61-778 Poznań, nr konta 40 1500 1621 1216 2004 3935
0000.Pozostałą należność należy wpłacić w terminie do dnia 15.02.2016r.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje data zgłoszenia i wpłaty zaliczki.
Koordynator spotkania mecenas Krystyna Koczorska-Mikołajczak tel. 512021225, do której należy
kierować zgłoszenia w terminie do dnia 10.01.2016r.
2.

Ogólnopolski turnus integracyjny radców prawnych seniorów pod nazwą „ Poznajemy
Suwalszczyznę” - w Gołdapi ul. Wczasowa 7, 19-500 Gołdap Sanatorium „Vital”
Termin 14 – 28 kwietnia 2016 r.; Miejsc do 50 osób.
Cena: w pokoju dwuosobowym 1.330,00 zł, do pokoju jednoosobowego dopłata 170 zł
Wpłaty 266,00 zł, lub 300 zł pokój jednoosobowy, z dopiskiem ” radca prawny”, w terminie do dnia
12 marca 2016 roku na konto Sanatorium Vital w Gołdapi ul. Wczasowa 7 19-500 Gołdap nr konta
60 2030 0045 1110 0000 0282 5120. Pozostała należność w terminie do dnia 30 marca 2015 roku na
konto Sanatorium lub w dniu przyjazdu do kasy Sanatorium
W cenie : 3 posiłki dziennie, zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym, 3 zabiegi
dziennie/ pon-sob/, całodobowa opieka pielęgniarsko- lekarska, program kulturalny/ wieczorki
taneczne przy muzyce żywej, dyskoteki, karaoke, ognisko, piesze wędrówki/
Fakultatywnie wycieczki po Suwalszczyźnie / m.in. słynne Stańczyki/, wycieczka do Wilna
Sanatorium położone w lesie w pobliżu jeziora Gołdap. Obok pijalnia wód mineralnych, tężnie
solankowe.

Przewidziana jest jednodniowa wycieczka finansowana przez Kapitułę Funduszu Seniora
Spotkanie koordynuje mecenas Helena Oprzyńska-Pacewicz, tel. 518 947 925 lub 608 82 81 98 ,
do której kierować zgłoszenia w terminie do dnia 12 marca 2016 roku.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje data zgłoszenia i wpłaty zaliczki.
3.
Ogólnopolski turnus integracyjny
radców prawnych seniorów pod nazwą „Piękna Ziemia Opolska”
Termin: 21-28 maja 2016 r. Miejsc do 50 osób.
Impreza odbywa się pod patronatem Pani Dziekan Barbary Bieluszewskiej.
Cena 560,00 zł. Od osoby, w cenie noclegi, śniadania obiadokolacje, usługi pilota przewodnika. Fakultatywnie
wycieczka do Czech, Teatr Muzyczny. W programie zwiedzanie Opola, Nysy, Prudnika, Moszny. Pobyt w
Ośrodku Wypoczynkowym „Drogowiec” w Pokrzywnej 48-267 Jarnołtówek
Przewidziane jest sfinansowanie autokaru po Ziemi Opolskiej przez Kapitułę Funduszu Seniora.
Koordynator spotkania mecenas Danuta Sobolewska, tel. 602 590 708, do której należy kierować
zgłoszenia w terminie do dnia 28 lutego 2016 roku.
4 . Ogólnopolski turnus integracyjny radców prawnych seniorów pod nazwą ” Kochamy morze”
Mielno - Unieście, ul. Pogodna 17,w Domu Wczasowym „Bałtyk”
Termin: 14-26 czerwca 2016 r. (13 dni); Miejsc – ilość otwarta.
Cena pobytu wynosi 999,00 zł., obejmuje noclegi i wyżywienie: śniadanie-obiadokolacja. Potwierdzeniem
uczestnictwa w turnusie, będzie wpłata do dnia 31 stycznia 2016r. zaliczki w kwocie 500 zł. na konto Firmy
„LDM” s.c. z siedzibą w Koszalinie (kod 75 – 036) przy ul. Kaszubskiej 4. Nr konta : 70 1020 2791 0000 7302
0066 8780 (z dopiskiem radca prawny). Pozostałą kwotę należy wpłacić na konto jak wyżej do dnia 10 maja
2016 r.
Przewidziana jest jednodniowa wycieczka finansowana przez KRRP.
Koordynator spotkania mecenas Krystyna Koczorska-Mikołajczak tel. 512021225, do której należy kierować
zgłoszenia w terminie do dnia 31 stycznia 2016 roku.

5. Ogólnopolski turnus integracyjny objazdowy radców prawnych seniorów pod nazwą „Warmia i
Mazury ciąg dalszy” – Zamek w Karnitach gmina Miłomłyn, adres Karnity 10 14-140 Miłomłyn
Termin: 12-21 sierpnia 2016 r.; Miejsc do 50 osób.
Cena: 1.200, 00 zł , płatne w następujący sposób: 400,00 zł w terminie do dnia 31 stycznia 2016 roku,
pozostała należność w terminie do dnia 10 lipca 2016 r na rachunek Mistral Karnity Sp. z o.o. Karnity 10 14140 Miłomłyn nr konta 56 1240 1620 1111 0000 1364 6543, z dopiskiem „ radca prawny „. Cena obejmuje
nocleg , śniadania i obiadokolacje. Bilety wstępu, rejsu kanałem ostródzko-elbląskim oraz rejsu statkiem
Frombork- Krynica Morska płatne dodatkowo na miejscu, ca 260 zł na osobę. W programie pobyt w Zamku
Karnity nad jeziorem. Zwiedzanie Malbork, Frombork ,Kadyny, Pasłęk, Pieniężno, Orneta, Morąg, Pola
Grunwaldu, Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, Iława, Ostróda, Szymbark, Kamieniec, Nowy
Dwór Gdański – Żuławy. Rejs statkiem z Fromborka do Krynicy Morskiej.
Koszty autokaru sfinansuje Kapituła Funduszu Seniora
Spotkanie koordynuje mecenas Helena Oprzyńska-Pacewicz, tel. 518 947 925 lub 608 82 81 98, do której
należy zgłosić uczestnictwo, w terminie do dnia 31 stycznia 2016 roku.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje data zgłoszenia i wpłaty zaliczki.

6. Ogólnopolski turnus integracyjny radców prawnych seniorów pod nazwą „JASTRZĘBIA
GÓRA” – Ośrodek Wypoczynkowy Feniks – Jastrzębia Góra, ul. Wypoczynkowa 2.
Termin: 31 sierpnia 2016 r. – 14 września 2016 r.; Miejsc do 50 osób.
Odpłatność: 1.250,0 zł. Warunki płatności : 375,00 zł płatne do dnia 15 lutego 2016 roku, pozostała
należność do dnia 15 sierpnia 2016 roku, płatne Ośrodek Wypoczynkowy Feniks Waldemar Zasada
Jastrzębia Góra ul. Wypoczynkowa 2 nr konta 92 1020 1912 0000 9802 0083 1461 /z dopiskiem
radca prawny/ Cena obejmuje: -noclegi w pokojach 2 osobowych z łazienkami, balkonami, TV,
radiem, pokoje jednoosobowe z dopłatą 300 zł, wyżywienie- 4 posiłki dziennie/ śniadanie, kolacja,
podwieczorek w formie bufetu szwedzkiego, obiad serwowany do stolika, poranna gimnastyka,2 x
dziennie zabiegi rehabilitacyjne, wg wskazań lekarza, na podstawie informacji o stanie zdrowia wraz
z dokumentacją medyczną / masaże, okłady borowinowe, laser, inhalacje górnych dróg
oddechowych, diadynamik, magnetoterapia, wirówki kończyn dolnych i górnych, gimnastyka
korekcyjna, bioptron, maty masujące, lampy solux, ultradźwięki/badanie lekarskie ponadto lekarz na
wezwanie, całodobowa opieka pielęgniarki, wieczorki przy muzyce na żywo i przy muzyce
mechanicznej, ognisko z pieczeniem kiełbasek lub grill w zadaszonej wiacie z występem Gawędziarza
Kaszubskiego, koncert muzyki szanty, wypożyczalnia rowerów, kijki do Nordic-Walking, bezpłatny
parking, WiFi na terenie całego ośrodka, stoły do gry w tenisa stołowego, cymergaj, piłkarzyki,
sprzęt plażowy
Przewidziana jest wycieczka do Trójmiasta finansowana przez Kapitułę Funduszu Seniora
Fakultatywne wycieczki do Łeby, Malborka, Szymbarka
Spotkanie koordynuje mecenas Helena Oprzyńska-Pacewicz, tel. 518 947 925 lub 608 82 81 98 ,
do której należy zgłosić uczestnictwo, w terminie do dnia 15 lutego 2016 roku.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje data zgłoszenia i wpłaty zaliczki.

7. Ogólnopolski turnus integracyjny radców prawnych seniorów pod nazwą „Ciechocinek
„, ul. Widok 13,
Sanatorium Uzdrowiskowe „Chemik” w Ciechocinku, ul. Widok 13
Termin: 16-30 września 2016 r. (15 dni). Miejsc do 50 osób.
Cena pobytu 1.680,00 zł. z całodziennym wyżywieniem (3- posiłki), opieką lekarską ,
oraz 3-ma zabiegami. W programie pobytu przewidziano rozrywki kulturalne oraz wycieczki do Torunia i
Lichenia.
Potwierdzeniem uczestnictwa w turnusie, będzie wpłata do dnia 15 lutego 2016r. zaliczki w kwocie
400 zł na konto Sanatorium Uzdrowiskowego „Chemik” w Ciechocinku. Nr konta :34 9550 0003 2008 0090
7471 0001 ( dopiskiem radca prawny). Pozostałą kwotę należy wpłaciić na konto jak wyżej do dnia
20 sierpnia 2016 r.
Przewidziana jest wycieczka do Torunia lub Lichenia finansowana przez Kapitułę Funduszu Seniora

Koordynator spotkania: mecenas Krystyna Koczorska-Mikołajczak tel. 512 021225, do której należy
kierować zgłoszenia, w terminie do dnia 28 lutego 2016 roku.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje data zgłoszenia i wpłaty zaliczki .

8. Ogólnopolska wycieczka integracyjna radców prawnych seniorów do Warszawy pod
nazwą „Warszawa Jesienią”
Termin – listopad 2016. /bliższe dane zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie/
W programie: Opera Narodowa za kulisami, wieczorny spektakl, Mennica Państwowa, Teatry
Kamienica lub Jandy.
Sanatoria lecznicze dla
radców prawnych seniorów, reglamentowane i limitowane dochodami, ze skierowaniami i
wskazaniami lekarskimi, organizowane przez Kapitułę Funduszu Seniora:
II.

1.

Ogólnopolski

Turnus

Ogólnopolski

turnus

sanatoryjny dla radców prawnych seniorów w Busku Zdroju –
w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnym,
Termin: 24 kwietnia – 07 maja 2016 r.
2.

sanatoryjny dla radców prawnych seniorów w Krynicy Zdroju –
W Ośrodku Sanatoryjno – Wypoczynkowym „LWIGRÓD”,
Termin: 05 – 19 sierpnia 2016 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: 24 września – 08 października 2016 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. 22 821 99 72 wew.
113.
Przewodniczący

Kapituły Funduszu Seniora
r.pr. Mieczysław Humka
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