
Zaproszenie na 13. Szkolenie sędziów rzeczoznawców wystawowych ( EE)
Federacji Europejskiej  Sekcji Króliki

w  Munsbach, Luxemburg od 1 do 3 kwietnia 2016

Szanowni Koledzy Sędziowie.

Z radością zapraszamy Państwa na 13. Szkolenie sędziów rzeczoznawców wystawowych ( EE)
Federacji  Europejskiej   Sekcji  Króliki,  które  odbędzie  się  w terminie  1-3 kwietnia  2016  w
Munsbach w Luxemburgu.

Obok poszanowania dla zróżnicowanego tła kulturowego i punktu widzenia ze względu na
specyfikę różnych ras, głównym celem szkoleń EE jest również nawiązywanie przyjacielskich
kontaktów, stworzenie  przyjaznej  towarzyskiej  atmosfery.  Powstaje możliwość,  by  poznać
się  wzajemnie  na  płaszczyźnie  sędziowskiej  oraz   jako  hodowcy  i   przyjaciele.  Celem
nadrzędnym dla wszystkich uczestników jest osiągnięcie jednolitych kryteriów oceniania za
pomocą standaryzacji EE.

Dla Sekcji Króliki jest to już 13 szkolenie, przy czym koło zamyka się – pierwsze szkolenie tego
rodzaju odbyło się w roku 2004 w Luxemburgu przy skromnym udziale około 25 sędziów.
Na tegoroczne szkolenie wyszukaliśmy rasy: srebrzysty mały, olbrzym srokacz i mały rex. 
Ograniczymy się do cech rasowości, które traktujemy priorytetowo. 

Zapraszamy Państwa serdecznie do  przyjazdu  w dniu 1 kwietnia 2016 
do Hotelu Lègere ****, Rue Gabriel Lippmann, Parc d’Activites Syrdall,  L-5365 Munsbach,
Luxemburg.
Zgłoszenie  i  rejestracja  w  godz.  16.00-18.00  przy  stanowisku  informacji  Präisriichter
Lëtzebuerg ( Infostand Präisriichter Letzebuerg ) w holu hotelowym. 
Właściwe szkolenie odbędzie się w Centrum Kultury ( Kulturzentrum), 185 rue Prinzipale, L-
5366 Munsbach.

Z przyjacielskimi pozdrowieniami 
EE- Sekcja Króliki                                                                  USAL Präisriichter Lëtzebuerg
Erwin Leowsky                                                                       Paul Jentgen, Prezes/ Protokolant
Markus Vogel                                                                        Roland Klinger, Wice- Prezes



Informacje 

Hotel Szkolenie
L ègere Hotel Luxembourg ****
11,  rue  Gabriel  Lippmann,  Parc  d’Activites
Syrdall, L-5365 MUNSBACH 
Tel. 00352 490006-1  
luxembour@legere –hotels-online.com
http://luxembourg.legere-hotels-online.com

Centre Culturel Munsbach
185, rue Prinzipale
L-5365 MUNSBACH

Parking hotelowy 
Przed  hotelem,  po  obu  stronach  ,  wzdłuż  ulicy  miejsca  parkingowe  są  do  dyspozycji
bezpłatnie. Można też korzystać z podziemnego garażu hotelowego.

Parking przy Centrum Kultury 
Bezpłatne miejsca parkingowe są do dyspozycji na parkingu wielopoziomowym .

Zgłoszenie i płatność 
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu 150€ na osobę w pokoju dwuosobowym.
Dodatkowy koszt za pokój jednoosobowy 80€, ta możliwość jest jednak ograniczona.
Płatność przelewem do 01. lutego 2016 na konto 
Präisriichter Lëtzebuerg IBAN LU 95 1111 0828 7638 0000 BIC: CPLLULL 
Z adnotacją: EE Schulung 2016
Płatność  gotówką wyjątkowo tylko  dla  uczestników  z  krajów,  z  których  przelew  nie  jest
możliwy. ( proszę podać przy zgłoszeniu)
Rezerwacja hotelu nastąpi po wpłacie za uczestnictwo w szkoleniu. 
Przy rezygnacji ze szkolenia po 1marca 2016 uiszczona opłata nie zostanie zwrócona. 

Opłata za uczestnictwo obejmuje: 

- Pokój ze śniadaniem od piątku do niedzieli

- Lampkę wina na powitanie i kolacja w piątek 

- Przerwy kawowe i obiad podczas szkolenia w sobotę

- Aperitif i uroczysty obiad z muzyką i show w sobotę wieczorem

Wszystkie inne napoje na własny rachunek.

Uczestnicy, którzy nie nocują w hotelu płacą jedynie opłatę za szkolenie w kwocie 80€ .
(Proszę podać przy zgłoszeniu) Należność ta może być uiszczona gotówką w niedzielę rano.


