
 

 
                                 PROKLAMACJA 
 

My, Zarząd wojewódzki Zrzeszenia Prawników Polskich w Rzeszowie, 

proklamujemy, w imię dobra naszego wspólnego, 

                                  iż organizujemy 

 

            XXXIX Bieszczadzki Rajd Prawników 

                       „BaRejada bieszczadzka” 
                     14 - 19 czerwca 2022 r. w Zatwarnicy. 

 

Do aktywnego wypoczynku, przez kilka czerwcowych dni, na bieszczadzkich 

szlakach, zapraszamy wszystkich, złaknionych wyjątkowych wrażeń, prawników. 

          

 Nie byłeś jeszcze w Bieszczadach? 

To koniecznie musisz przyjechać. Z nami poznasz i pokochasz nieznane . 

           

Byłeś w Bieszczadach ? 

To koniecznie musisz przyjechać ponownie. Z nami przeżyjesz więcej.  

Doświadczysz jak żyją Bieszczady i jak żyje się w Bieszczadach. 

           

Byłeś w Bieszczadach na Rajdzie Prawników ? 

To Ciebie nie trzeba namawiać. To Ty namów innych. 

My postaramy się, po raz kolejny, mile Cię zaskoczyć. 

           

DAMY WAM TYLKO JEDNĄ RADĘ 

POWIEDZ SOBIE I RODZINIE; „ W BIESZCZADY JADĘ” 

 

Wspólnie spędzimy kilka wyjątkowych dni i nocy. 

Będziemy szlajać się po Bieszczadach. Tych znanych i tych nieznanych. 

Po górskich trasach, jak i po ledwo przetartych ścieżynach, wodzić nas będą najlep-

si znawcy terenu i urodzeni gawędziarze- leśnicy i GOPRowcy. 

Wieczorami będziemy szaleć przy muzyce i na gromadnych śpiewach przy ognisku.  

 

Zatwarnica to niewielka osada leśna, położona u podnóża Połoniny Wetliń-

skiej, ale z tej drugiej, lepszej strony. Tutaj kończą się drogi, a zaczynają biesz-

czadzkie klimaty. 

Jest tu centrum kultury, gdzie nasiąkniesz swojskością i weźmiesz udział w spotka-

niach z niezwykłymi ludźmi. Tymi od piły i tymi z telewizji. 

Jest też wyjątkowe, z niepowtarzalną atmosferą kino, które przeniesie nas w klima-

ty z dawnych lat, gdy rodziła się legenda. 

Nie marnuj tej okazji. 

               

JEDŹ W BIESZCZADY! 

 

 



 

Wystarczy wysłać zgłoszenie na załączonym druku, na adres; 

                        MARIUSZ KOWAL 

                PROKURATURA OKRĘGOWA 

                   Ul. HETMAŃSKA 45D 

                    35- 078 RZESZÓW 

           e-mail; rajd.prawniczy@gmail.com 

                      fax; 17 50 61 263 

w terminie do 20 LUTEGO 2022R. 

 

Organizatorzy zapewniają; 

       -  Transport z Rzeszowa w Bieszczady i z powrotem, 

        - Darmowe parkingi w Rzeszowie (strzeżony) i w Zatwarnicy, 

       -  Zakwaterowanie w pokojach 2- 4 osobowych, 

       -  Całodzienne wyżywienie, 

       - Przekąski na wycieczki, 

       - Wieczorne grillowanie i nocne huczne balowanie, 

       -  Niezapomniane pamiątki rajdowe, 

       -  Uroczyste zakończenie Rajdu, 

          I wiele innych atrakcji, których zaznasz na miejscu. 

 

To wszystko zapewnimy Ci za jedyne, Twoje 1222 PLN. 

 

Nie przegap takiej okazji. 

                          JEDŹ W BIESZCZADY! 

 

Dbamy o nasze i Wasze bezpieczeństwo, w górach i w dolinach. 

 

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktualnego zaświadczenia o szcze-

pieniu przeciw COVID-19, które należy okazać na prośbę organizatorów. 

 

Szczegółowy program Rajdu i numer konta, na które należy dokonać wpłaty, 

prześlemy po dokonaniu ostatecznego naboru uczestników – do 28 lutego br. 

                            

  

Do zobaczenia! 

                          

                                              Organizatorzy 

    Mariusz Kowal                                                             Stanisław Rokita 

    Tel. 507 305 345                                                           Tel. 602 227 059 

 

 

 Załączniki; 

1. Formularz zgłoszenia    

2. Oświadczenia RODO 

mailto:rajd.prawniczy@gmail.com

