
P O W O Ł A N I E 

 

UWAGA!   BARDZO WAŻNE! 

 

Zarząd Wojewódzki Zrzeszenia Prawników Polskich w Rzeszowie 

ogłasza nabór do reprezentacji prawników na jedyne i wyjątkowe 

spotkanie 

na 

XXIX Bieszczadzkim EURO Rajdzie Prawników 

„BajER Prawników” 

 

Muczne 5-10 czerwca 2012 r. 

 

 Zapraszamy do udziału wszystkich prawników poczynając od 

Adamiakowej aż po Żocha, którzy mają ochotę, werwę, potrzebę, 

pragnienie wykazać się na bieszczadzkich trawiastych połoninach. 

Zachęcamy – przeżyj te kilka niezapomnianych dni po mistrzowsku 

w Bieszczadach. 

 Otwórz się na nowe możliwości 

Masz szansę na doznanie przyjemności 

Nie wymagamy wiele 

Wystarczające predyspozycje do udziału w rajdzie to: 

 umiejętność gry zespołowej z tendencją do popisów solowych 

 podchodzenie z optymizmem do przelotnych niesprzyjających 

okoliczności 

 duża doza wyrozumiałości do słabości organizatorów 

 ciąg do zabawy 

Nie broń się! 
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Przejdź do ofensywy i prześlij swoje zgłoszenie na załączonym 

formularzu w terminie do 15 marca 2012 r. godz. 15:30 

na adres: Stanisław Rokita 

Prokuratura Apelacyjna 

ul. Piłsudskiego 28 

35-001 Rzeszów 

e-mail: rajd.prawniczy@gmail.com 

tel. 17 858 03 17 fax 17 858 03 24 

 

Daj szansę swojemu szczęściu! 

 

Zgrupowanie wyselekcjonowanej kadry rozpoczyna się 5 czerwca 

2012 r. (wtorek) spotkaniem na Zamku w Rzeszowie – siedziba Sądu 

Okręgowego Pl. Śreniawitów 3. Istnieje możliwość pozostawienia 

samochodu na bezpłatnym, lecz strzeżonym parkingu. 

Wyjazd autokarem w Bieszczady o godz. 12:30. 

Muczne to niewielka osada leśna zagubiona pośród gór. Liczy 23 stałych 

mieszkańców. Za minionych czasów dostępna jedynie dla elit 

partyjno-rządowych. 

Z tamtego okresu pozostał m.in. hotel, który będzie centrum 

zakwaterowania i rozrywki. Pokoje 2-3 osobowe (www.muczne.org). 

Nie dość, ze się zabawisz to jeszcze zarobisz. 

Nas kryzys się nie ima. 

Obniżamy odpłatność do kwoty 650 zł. Istnieje możliwość pobytu 

w eleganckim i nowoczesnym pensjonacie „Arnika” z wytwornym 

jedzeniem za dodatkowa opłatą 100 zł. 

Za tak niewygórowaną kwotę zobaczysz najpiękniejsze góry i przeżyjesz 

(zapewne) niezapomniane chwile. 

Z nami dotrzesz wszędzie, a nawet jeszcze dalej. 

mailto:rajd.prawniczy@gmail.com
http://www.muczne.org/
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Dotrzesz tam, gdzie nikt nie dociera: 

 na najpiękniejszą z połonin – Połoninę Bukowską 

 najbliżej równika położony szczyt – Opołonek 

 do źródeł Sanu i grobu hrabiny 

 do wszystkich znanych jak i nie odkrytych jeszcze zakamarków. 

 możliwość wycieczki do Lwowa (90 zł) 

Ponadto zapewniamy: 

całodzienne wyżywienie z prowiantem na trasy 

całodobową opiekę sprawdzonych ratowników GOPR 

wieczorne balowanie 

przysmaków z grilla smakowanie 

przy ognisku śpiewanie 

pamiątek (koszulka, kufel itp.) wręczanie 

udział w finale ! 

 

Czy potrzebujesz coś więcej? 

Zaspokoimy Twoje potrzeby. 

Daj się zbajerować w Bieszczady. 

Tam się może wszystko zdarzyć. 

 

 

 

Tam czekają na Ciebie 

        organizatorzy 

 

 


