VI Ogólnopolski i XIV Izby Adwokackiej w Lublinie
rajd rowerowo-motocyklowo-pieszy „Susiec 2013”.
Lublin, dnia 2 kwietnia 2013 r.

Szanowni
Koleżanki i Koledzy Adwokaci
i aplikanci adwokaccy
Adwokat Stanisław Estreich - Przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej,
Kultury, Sportu i Turystyki NRA oraz Dziekan ORA w Lublinie adwokat Piotr Sendecki
i Organizatorzy – Komandor adwokat Krzysztof Pękalski, adwokat Cezary Lipko oraz
adwokat Paweł Suskiewicz zapraszają w dniach od 30 maja do 2 czerwca 2013 roku na
szkolenie adwokackie połączone z VI Ogólnopolskim i XIV Izby Adwokackiej w Lublinie
rajdem rowerowo – motocyklowo - pieszym „Susiec 2013”.
Od kilku lat jako uczestników naszego rajdu poza rowerzystami serdecznie gościmy
motocyklistów oraz pieszych, dla których w tym roku przygotowaliśmy specjalne trasy pod
opieką profesjonalnego przewodnika turystycznego.
W tym roku gościmy w Suściu, który jest jednym z najwspanialszych krajobrazowo
zakątków Lubelszczyzny i Roztocza oraz jednym z najciekawszych regionów kraju.
Malownicze pagóry, żywiczny zapach lasów, urzekające doliny rzek z kaskadami
wodospadów, uznane za rezerwaty przyrody.
Zakwaterowanie uczestników w domkach letniskowych w Ośrodku Wypoczynkowym
„Roztoczanka” /www.roztoczanka.com.pl/, który jest obiektem położonym w centrum Suśca,
w zalesionym i ogrodzonym terenie. W każdym domku jest pełen węzeł sanitarny. Każdy
domek jest wyposażony w aneks kuchenny (bez naczyń), w których można sporządzać posiłki
(kuchenka gazowa, czajnik elektryczny, lodówka). Domki są nowe o jednakowym
standardzie z dużymi tarasami oraz miejscem do parkowania obok domku. Cena
zakwaterowania obejmuje śniadanie w formie bufetu szwedzkiego. Ośrodek dysponuje
szeregiem dodatkowych atrakcji np. odkrytym basenem, ścianką wspinaczkową czy parkiem
linowym.
Zakwaterowanie do poszczególnych domków będzie dokonywane tylko przez
organizatorów w zależności od terminów i ilości zgłoszonych uczestników, oczywiście
w miarę możliwości z uwzględnieniem sugestii uczestników.
Zgłoszenia wraz z dokonanymi wpłatami należy przesłać adwokatowi Pawłowi
Suskiewiczowi /Kancelaria Adwokacka w Biłgoraju, ul. Lubelska 5, kod 23-400, tel./fax
84 686-25-29, kom.: 728-828-995, e-mail: kasp@vp.pl/, pocztą, faksem, najdogodniej
e-mailem, wypełniając kartę zgłoszenia.
Koszt uczestnictwa w imprezie wynosi 460 zł od osoby /dzieci do lat 3 gratis/, dla
aplikantów adwokackich 400 zł /os. i obejmuje:
zakwaterowanie ze śniadaniami w formie bufetu,
dwie kolacje grillowe, w tym jedną z udziałem zespołu muzycznego,
uroczysty bal Dziekańsko-Komandorski z udziałem zespołu muzycznego,
ubezpieczenie NNW,
udział w szkoleniu zawodowym,
pamiątki z rajdu /czapeczki, koszulki etc./
Wpłatę należy dokonać na wyodrębnione konto Adwokata Pawła Suskiewicza – Bank
PKO BP 1. Oddział w Biłgoraju nr 21 1020 5385 0000 9502 0095 1822 z dopiskiem „Susiec”
2013” do dnia 20 maja 2013 roku.
Istnieje możliwość przyjazdu i udziału w rajdzie i szkoleniu bez zakwaterowania
z uczestnictwem tylko w Balu „Dziekańsko-Komandorskim”, kolacjach grillowych i trasach
rowerowych, motocyklowych lub pieszych. Wpisowe wynosi w takim wypadku 300 zł od
osoby /dzieci do lat 3 gratis/.
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Tematyka szkolenia obejmować będzie problematykę prawa podatkowego tj. podatku
od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w praktyce adwokata.
Dla chętnych istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych atrakcji w postaci:
tzw. „zielonego kuligu” /koszt ok. 20 zł/os./ obejmującego przejażdżkę regionalnymi
wozami konnymi po okolicy Suśca wraz z ogniskiem,
spływu kajakowego po rzece Tanew w jej najbardziej dziewiczym spławnym odcinku
tj. Borowe Młyny - Osuchy, koszt. ok. 40 zł/os.,
jednodniowej wycieczki do Lwowa, wyjazd i powrót z terenu bazy rajdu, koszt ok.
150 zł/os.
Prosimy o zaznaczenie powyższych informacji w zgłoszeniu
Gospodarze Rajdu i szkolenia zawodowego gwarantują uczestnikom piękne
krajobrazy, miły i przyjazny klimat, odpowiedni standard, znakomite warunki do
odpoczynku, aktywnego wypoczynku i uprawiania innych sportów niż kolarstwo a nadto
udział w atrakcyjnym szkoleniu zawodowym.
Przebieg poszczególnych odcinków i tras rowerowych, motocyklowych lub pieszych
może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych i szczegółowo będzie
przedstawiony przy inauguracji rajdu.
Serdecznie zapraszamy!
/-/ Adw. Piotr Sendecki

/-/ Adw. Stanisław Estreich
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PROGRAM VI Ogólnopolskiego i XIV Izby Adwokackiej w Lublinie rajdu
„Susiec 2013”:
1.
dnia 30 maja roku (czwartek) „Boże Ciało”
godz. 13:00
przybywanie uczestników rajdu i seminarium
godz. 16:00
trasa rowerowa nr 1
godz. 19:00
kolacja – wspólne grillowanie – tradycyjnie mile widziane
oryginalne i regionalne smakołyki serwowane przez uczestników
(np. sery, oscypki, wędliny, śledzie, smalce, ogórki małosolne,
piróg gryczany i inne specjały, w tym nalewki)
2.
dnia 31 maja 2013 roku (piątek)
godz. 8:00
śniadanie
godz. 9:00
odprawa i wyjazd na trasę nr 2
godz. 16:00
przypuszczalne przybycie do ośrodka
godz. 17:00
wykład,
godz. 20:00
Bal Dziekańsko-Komandorski z udziałem zespołu muzycznego

3.
dnia 1 czerwca 2013 roku (sobota)
godz. 8:00
śniadanie
godz. 9:00
odprawa i wyjazd na trasę nr 3
godz. 16:00
przypuszczalne przybycie do ośrodka
godz. 17:00
wykład,
godz. 19:00
kolacja grillowa z udziałem zespołu rockowo-bluesowego „Sami
Swoi” z Józefowa

4.
dnia 2 czerwca 2013 roku (niedziela)
godz. 8:00
śniadanie
godz. 9:00
odprawa i wyjazd na trasę nr 4
godz. 13:00
przypuszczalne przybycie do ośrodka
godz. 14:00-16:00 pożegnanie uczestników.
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TRASY rowerowe VI Ogólnopolskiego i XIV Izby Adwokackiej w Lublinie rajdu
„Susiec 2013”:
Nr 1 „Czartowe Pole” dnia 30 maja 2013 roku (czwartek) „Boże Ciało”
godz. 16:00 Baza „OW Roztoczanka” w Suścu – Rezerwat „Czartowe Pole”
Nr 2 „Bełżec” dnia 31 maja 2013 roku (piątek)
godz. 9:00 Baza „„OW Roztoczanka” w Suścu – Wólka Łosiniecka – Łosiniec –
Maziły – Podlesina – Chyże – Bełżec /zwiedzanie miejsca pamięci narodowej hitlerowskiego, niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu/ - Narol – Narol Wieś – Paary Rybnica – Susiec /ok. 55 km/
Nr 3 „Osuchy” dnia 1 czerwca 2013 roku (sobota)
godz. 9:00 Baza „OW Roztoczanka” w Suścu – Oseredek – Hamernia – Józefów Osuchy /zwiedzanie miejsca pamięci narodowej - cmentarz ok. 300 partyzantów BCh
i AK, poległych w dniach 25-26 czerwca 1944 roku w bitwie pod Osuchami/ – Łukowa
– Babice – Dorbozy – Obsza – Zamch - Stary Lubliniec – Nowy Lubliniec – Żuków Ruda Różaniecka – Huta Różaniecka – Susiec /ok. 75 km/
Nr 4 „Majdan Sopocki” dnia 2 czerwca 2013 roku (niedziela)
godz. 9:00 Baza „OW Roztoczanka” w Suścu – Majdan Sopocki – zalew na rzece
Sopot
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uwagi:
Organizatorzy przewidują możliwość podstawienia autobusów dla ewentualnego skrócenia
tras odpowiednio do woli uczestników.
Jest możliwość zakupu u organizatorów mapy Roztocza, prosimy o zaznaczenie tej opcji
w formularzu zgłoszeniowym /koszt ok. 10 zł za szt./.
Część tras biegnie po drogach szutrowych i gruntowych /zalecane opony terenowe/.
Dla pieszych wyznaczone będą trasy m.in. do rezerwatów „Czartowe Pole” i „Nad Tanwią”. Ich
dokładny opis zostanie przedstawiony przez przewodnika.

/Organizatorzy/.

