
JESIENNY ZJAZD LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA ORNITOLOGICZNEGO !
Zwierzyniec, 24-26 listopada 2017 

Restauracja Sonata, ul. Biłgorajska 3 
!!!!!

SPRAWY ORGANIZACYJNE !!!
1. W tegorocznym zjeździe obowiązuje opłata za sobotnie, wieczorne spotkanie integracyjne. 

Opłata wynosi 30 zł. Płatna w gotówce na miejscu obrad lub przelewem na konto LTO nr 
03114010940000333201001001 z dopiskiem „darowizna na cele statutowe”. !

JEDNOCZEŚNIE PROSIMY O POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA 
 W ZJEŹDZIE i SPOTKANIU INTEGRACYJNYM 

 NAJPÓŹNIEJ DO 19 LISTOPADA, E-MAIL: LOXIA2@WP.PL !
Prosimy o wyrozumiałość. Od kiedy 10 lat temu po raz pierwszy zorganizowaliśmy pamiętny zjazd w pałacu 
myśliwskim Zamojskich w Lasach Strzeleckich, nasze jesienne spotkania cieszyły się coraz większym 
zainteresowaniem. Oczywiście, bardzo nas to cieszy, ale w ostatnich latach koszty organizacji zjazdu 
znacznie wrosły i obecnie przypominają skromne wesele :) Mamy nadzieję, że spotka się to z Waszym 
zrozumieniem, a my dzięki Waszemu drobnemu wsparciu, będziemy mogli zaoszczędzone środki 
przeznaczyć na zadania stricte związane z ochroną przyrody. !
2. Sala plenarna stanowi integralną część lokalu. Z tego względu spożycie smacznego obiadu w 
czasie sesji obiadowej będzie możliwe na miejscu. Ze względów organizacyjnych Sonata 
przygotuje krótkie menu, tak aby czas oczekiwania na posiłek dla > 100 osób był możliwie krótki.   !
3. W sprawie noclegów prosimy o kontakt m.in. ze Sławkiem Niedźwieckim mszarny@poczta.fm , 
który na czas zjazdu został managerem Pensjonatu Telimena ;).  Sławek ma listę rezerwową lokalu 
i tylko u niego można zarezerwować nocleg w tym lokalu, w tym okresie. Nocleg ze śniadaniem 
45 zł, sam nocleg - 35 zł. W lokalu tym jest ok. 50 miejsc noclegowych. Dla osób nocujących poza 
Telimeną będzie możliwość skorzystania ze śniadań w Telimenie w cenie 10 zł (szwedzki stół). 
Polecamy również tanie noclegi w schronisku szkolnym tel/fax: 84 68 72 020, kom. 505 755670. 
Noclegi po ok. 20 zł. Do tego w Zwierzyńcu znajdziecie sporo noclegów w kwaterach 
agroturystycznych - jest po sezonie, więc warto się targować ;) !
5. Zjazd de facto rozpoczyna się już w piątkowe popołudnie, kiedy to zjeżdżają się uczestnicy z 
dalszych zakątków kraju, lub po prostu Ci, którzy pragną maksymalnie wykorzystać panującą na 
zjeździe atmosferę. 
Najnowsze szczegóły tego przedsięwzięcia znajdą się na profilu LTO na Facebook-u. ;) !
ZAPRASZAMY! !
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