
Zaproszenie na XIII Ogólnopolski Zlot Motocyklowy Adwokatów „Wiosna Riders 2022” i XI Ogólnopolski 
Rajd Rowerowo-Pieszy Adwokatów „Wiosna Bike 2022”  - 19 – 22 maja 2022 roku 

Komandor Klubu Motocyklowego Adwokatury Polskiej adwokat Małgorzata Banach, Przewodniczący 
Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki Naczelnej Rady Adwokackiej adwokat 
Stanisław Estreich oraz Komandor Rajdu adwokat Łukasz Nysztal – mimo bardzo trudnej sytuacji za 
wschodnią granicą Polski - serdecznie zapraszają adwokatów i aplikantów adwokackich wraz z 
rodzinami na: XIII Ogólnopolski Zlot Motocyklowy Adwokatów „Wiosna Riders 2022” i XI Ogólnopolski 
Rajd Rowerowo-Pieszy Adwokatów „Wiosna Bike 2022” które odbędą się w dniach 19 – 22 maja 2022r 
na Mazurach, w Hotelu Star Dadaj. 
Zlot – w ramach solidarności z ofiarami wojny w Ukrainie – odbędzie się w zmienionej formule, w 
której wspólne spotkanie będzie okazją do wyrażenia solidarności z naszymi kolegami-adwokatami z 
Ukrainy, którzy wstępnie zapowiedzieli swój udział. Na co dzień każdy z nas stara się angażować w 
pomoc na miarę własnych sił i możliwości. Nie pozwólmy jednak, aby rosyjski agresor wpływał również 
na nasze życie i pozbawiał prawa do corocznego spotkania. 
  
Uczestnicy spotkania gościć będą w hotelu „Star Dadaj ”, położonym w miejscowości Dadaj – niedaleko 
Olsztyna. W ramach pobytu hotel zapewnia między innymi: noclegi w komfortowych pokojach, 
śniadania w formie obfitego bufetu, codziennie wstęp na kryty 25m basen, sauny suchej, korzystanie 
ze sprzętu wodnego, boiska do siatkówki, prywatną plażę oraz kolacje w ramach imprez 
integracyjnych. Więcej informacji możecie Państwo znaleźć na stronie hotelu - www.stardadaj.pl 
  
Tradycyjnie przewidujemy utworzenie trzech grup uczestników: motocyklowej, rowerowej i pieszej. 
Dla każdej z grup atrakcyjne trasy pozwalające poznać urok Warmii i Mazur. Dopełnieniem spotkania 
będą imprezy integracyjne w tym Bal Komandorski na którym będziemy również kwestować na rzecz 
pomocy ukraińskim adwokatom. 
  
Więcej szczegółów w kontakcie telefonicznym z adw. Małgorzatą Banach pod nr tel. +48 600 340 275 
lub adw. Łukaszem Nysztalem pod nr tel. +48 605 587 646. 
  
W ramach imprezy planowane są wykłady w ramach realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego 
adwokatów. Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi otrzymanie 8 punktów. 
  
Każdy, który chciałby się spotkać z Koleżankami i Kolegami podczas „WIOSNA RIDERS 2022” i „WIOSNA 
BIKE 2022” powinien wypełnić Kartę zgłoszeniową, przesłać ją na adres e-mail hotelu: hotel@star-
dadaj.pl oraz do wiadomości na adres e-mail Komandora KMAP: malgosiabanach@gmail.com, 
najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2022r. wraz z dowodem wpłaty kwoty 830 złotych na rachunek 
bankowy hotelu: 08 1540 1072 2001 5013 5858 0001 (BOŚ S.A.) Star-Dadaj Sp. z o.o. ZPCh, Olsztyn, ul. 
Lubelska 44, 10-409 Olsztyn 
z dopiskiem „WIOSNA RIDERS 2022” i wskazaniem imion i nazwisk uczestników oraz wskazaniem czy 
uczestnik chce otrzymać fakturę VAT. 
  
Podany koszt obejmuje zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych. Pokoje jednoosobowe za 
dopłatą. 
  
Dla dzieci ceny specjalne:  
do lat 3- pobyt bezpłatny 
od 3 do 6 lat - 255 zł (za cały pobyt) 
od 6 do 12 lat - 390 zł (za cały pobyt) 
  
Impreza przewidziana jest na 70 osób. Kolejność zgłoszenia i dokonania wpłaty może decydować o 
udziale w imprezie. 
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OSTATECZNY TERMIN DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ I WPŁAT UPŁYWA W DNIU 30 kwietnia 2022r. !!!!!! 
  
Zapraszamy!  
 


