INFORMACJE ORGANIZACYJNE
(zgłoszenia i płatności, dojazd, przydatne)
1. ZGŁOSZENIA I PŁATNOŚCI
Opłaty za warsztaty:
 śpiew: 60 zł
 taniec: 60 zł
 akordeon: 60 zł
 śpiew + taniec: 100 zł
 śpiew + akordeon: 100 zł
 taniec + akordeon: 100 zł
 śpiew + taniec + akordeon: 150 zł
Aby zgłosić się na festiwal, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz dokonać wpłaty za
warsztaty i wyżywienie w terminie do 25.08.2017 r. Uwaga: nie ma możliwości zgłoszenia i płatności
na miejscu imprezy! O kolejności rezerwacji miejsc warsztatowych decyduje data wpływu przelewu.
W przypadku wpływu kilku przelewów jednego dnia, rezerwacji miejsc dokonamy według kolejności
zgłoszeń.
O otrzymaniu wpłaty i potwierdzeniu udziału powiadomimy e-mailem najpóźniej 48 godz. po
wpłynięciu przelewu.
Warsztaty
Miejsca na warsztatach rezerwujemy przede wszystkim dla osób zgłaszających udział w pełnym cyklu
danych zajęć. W wyjątkowych przypadkach możemy dopuścić do udziału w niepełnym cyklu, jednak
opłata za warsztaty pozostaje bez zmian.
2. WYŻYWIENIE
Istnieje możliwość zakupienia posiłków dostarczanych przez firmę zewnętrzną. Informację taką
należy odnotować w karcie zgłoszenia.
Koszt pełnego wyżywienia to:
 172 zł – 5 śniadań (śr., czw., pt., sob., niedz.), 4 obiady (śr., czw., pt., sob.), 4 kolacje (wt., śr.,
czw., pt.)
 64 zł – tylko obiady: (śr., czw., pt., sob.)
Wpłat za posiłki należy dokonać do 25 sierpnia 2017 r. na rachunek:
71 1240 5211 1111 0000 4929 7335
Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlinach,
Stupniki, 17-100 Bielsk Podlaski
z dopiskiem Meandry 2017 – posiłki – imię i nazwisko Uczestnika

3. DOJAZD
Samochodem: skansen w Koźlikach leży nad brzegiem rzeki Narew, pomiędzy wsią Stupniki
i Koźliki (52°53’28. 23°19’40). Jadąc samochodem od strony Białegostoku za mostem na Narwi trzeba
skręcić w lewo – na Ploski, przejechać całą wieś i za krzyżem skręcić w lewo w piaskową drogę.
Następnie przejechać most na rzece Łoknica i wjechać do wsi Stupniki (nie ma znaku z nazwą
miejscowości). Na skrzyżowaniu należy pojechać lekko na ukos w lewo (krzyże zostają z prawej) i po
przejechaniu 900 m skręcić do lasu będzie (tabliczka / transparent z napisem MEANDRY). Jadąc
przez las trzymamy się głównej drogi, a na rozwidleniu skręcamy w prawo.
Jadąc samochodem od strony Bielska Podlaskiego, należy kierować się na Białystok i po przejechaniu
ok 14 km skręcić na Ploski. Dalej jechać jak w opisie wyżej.
Komunikacją publiczną: autobusy z Bielska Podlaskiego i Białegostoku dojeżdżają tylko do Plosek.
Dojeżdżających samochodem zachęcamy do zabierania innych uczestników (umawiać można się na
stronie wydarzenia na FB)
4. PRZYDATNE
Co jest w skansenie:
 miejsca noclegowe: łóżka w drewnianej chacie (kto pierwszy ten lepszy, trzeba mieć własny
śpiwór);
 miejsce do rozbicia namiotów;
 trzy dwuosobowe kajaki;
 grill;
 rzeka, piękne widoki, las, mnóstwo ptaków i zwierząt – jednym słowem: KLIMAT! 
Czego nie ma w skansenie:
 prądu;
 ciepłej bieżącej wody;
 sklepu (najbliższy jest we wsi Ploski, 5 km od skansenu);
 negatywnych aspektów cywilizacji ;-)
Co warto ze sobą wziąć:
 latarkę;
 prysznic solarny, np. taki: https://www.decathlon.pl/prysznic-solarny-cao-ss17id_8397161.html;
 spray na komary;
 powerbank na baterie słoneczne;
 sztućce, kubek;
 dobry humor i pozytywne nastawienie!

