
Zgłoszenie udziału w XI Walnym Zjeździe 
Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
imię, nazwisko, adres i telefon

1. Deklaruję swój  udział w Zjeździe:
* Tak * Nie

2. Skorzystam z wyżywienia:

* kolacja 16.03.2007 20,00 zł Tak Nie
* obiad   17.03.2007 25,00 zł Tak Nie
* uroczysta kolacja 17.03.2007 100,00 zł Tak Nie
* obiad 18.03.2007 25,00 zł Tak Nie

Opłata konferencyjna wynosi 50,00 zł. 

Płatności  prosimy  uregulować  gotówką  w  biurze  rejestracyjnym  Zjazdu 
w Janowie Podlaskim. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 05.03.2007 na adres:

Polski Związek Hodowców Koni Arabskich
Stadnina Koni Janów Podlaski
21-505 Janów Podlaski
Kierownik Biura - Katarzyna Wawiórko
tel. (83) 341-32-50
tel. kom. 0-607-083-547
fax (83) 341-33-60 (w biurze stadniny)
Office@pzhka.arabians.pl 

..................................................................
data i podpis

*) prosimy zakreślić wybraną odpowiedź

Prosimy o  dokonanie  rezerwacji  miejsc  noclegowych  i  kolacji  w  dniu  17.03.2007  r.  bezpośrednio 
w wymienionych  dalej  ośrodkach  (pensjonatach)  na  podane dalej  telefony,  e-maile  lub adresy do 
05.03.2007 r.  

mailto:Office@pzhka.arabians.pl


Możliwości zakwaterowania

1. Dom Gościnny ,,Wygoda'' w Janowie Podlaskim

Nocleg w pokojach dwuosobowych (od osoby, ze śniadaniem) 45,00 zł
Nocleg w pokojach trzyosobowych (od osoby, ze śniadaniem) 40,00 zł

Płatności prosimy uregulować na miejscu w Domu Gościnnym „Wygoda”:
Domu Gościnnym „Wygoda”
Barbara i Marcin Orłosiowie
Wygoda 2
21-505 Janów Podlaski 
tel.: (83) 341 30 60
fax: (83) 341 32 60
e-mail: biuro@wygoda.bt.pl
www.wygoda.bt.pl

2. Dworek ,,Łukowiska''    w     Bublu Łukowiskach k. Janowa Podlaskiego  

Nocleg w pokojach jednoosobowych (ze śniadaniem) 100,00 zł
Nocleg w pokojach dwuosobowych (od osoby, ze śniadaniem) 80,00 zł
Nocleg w pokojach trzyosobowych (od osoby, ze śniadaniem) 70,00 zł

Płatności prosimy uregulować na miejscu  w Dworku „Łukowiska”:
Barbara i Adam Wróblowie
Bubel Łukowiska 29
21-505 Janów Podlaski
tel./fax (83) 341-99-69
tel. kom. 0-607-766-074
e-mail: l  ukowiska@lukowiska.com.pl  
www.lukowiska.com.pl

3.   Pensjonat „Uroczysko Zaborek” w     Janowie Podlaskim  

Nocleg w pokojach jednoosobowych (ze śniadaniem) 115,00 zł
Nocleg w pokojach dwuosobowych (od osoby, ze śniadaniem) 80,00 zł
Nocleg w pokojach trzyosobowych (od osoby, ze śniadaniem) 70,00 zł

Specjalnie dla uczestników Zjazdu PZHKA – zniżka (ceny wyjściowe: 130, 90, 80 zł).
Płatności prosimy uregulować na miejscu w Pensjonacie „Uroczysko Zaborek”:

Pensjonat „Uroczysko Zaborek”
Lucyna i Arkadiusz Okoniowie

Prosimy o  dokonanie  rezerwacji  miejsc  noclegowych  i  kolacji  w  dniu  17.03.2007  r.  bezpośrednio 
w wymienionych  dalej  ośrodkach  (pensjonatach)  na  podane dalej  telefony,  e-maile  lub adresy do 
05.03.2007 r.  

mailto:lukowiska@lukowiska.com.pl
mailto:biuro@wygoda.bt.pl


Kolonia Janów Podlaski nr 28
21-505 Janów Podlaski 
tel.: (83) 341 30 68
fax: (83) 341 30 81
e-mail: pensjonat@zaborek.com.pl
www.zaborek.com.pl

4. Miejsca w  kwaterze agroturystycznej u pp. Caruków    w     Janowie Podlaskim  

Nocleg w pokojach dwu- i trzyosobowych (od osoby, ze śniadaniem) 
–  3 pokoje z 2 łazienkami, razem 7 miejsc 

40,00 zł

Płatności prosimy  uregulować na miejscu  u pani Czesławy Caruk –  przy samym 
wyjeździe z miasteczka do stadniny:

Czesława Caruk
ul. Piłsudskiego 58
21-505 Janów Podlaski 
tel.: (83) 341 32 39
tel. kom. 0-503-010-912
e-mail: podlasie@agroturystyka.pl
www.agroturystyka.pl/podlasie/caruk

Prosimy o  dokonanie  rezerwacji  miejsc  noclegowych  i  kolacji  w  dniu  17.03.2007  r.  bezpośrednio 
w wymienionych  dalej  ośrodkach  (pensjonatach)  na  podane dalej  telefony,  e-maile  lub adresy do 
05.03.2007 r.  

mailto:pensjonat@zaborek.com.pl
http://www.agroturystyka.pl/podlasie/caruk
mailto:podlasie@agroturystyka.pl
http://www.zaborek.com.pl/

