Poniżej podajemy do wiadomości pierwszy komunikat zjazdowy na temat organizacji tegorocznego
Zjazdu SP DX Clubu. Jest to wyłącznie komunikat czysto organizacyjny, pozwalający
zaplanować sobie w tym terminie czas wolny.
Oficjalny komunikat o zwołaniu Walnego Zebrania SP DX Clubu wraz z porządkiem obrad
zostanie opublikowany w terminie podanym w naszym Statucie.
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Tegoroczny zjazd naszego Stowarzyszenia odbędzie się w dniach 20-22 września w Ośrodku
„AMELIÓWKA” w miejscowości Mąchocice Kapitulne, 26-001 Masłów, woj.
świętokrzyskie. Ośrodek położony jest kilka kilometrów od Kielc. To ten sam ośrodek, gdzie ponad
30 lat temu już kilkakrotnie gościliśmy. Miejsce zjazdu można obejrzeć na stronie internetowej:
http://ameliowka.pl/
Spotkanie rozpoczniemy tradycyjnie kolacją w piątkowy wieczór 20 września o godz. 18.00, a
zakończymy po śniadaniu w niedzielę 20 września o godz. 12.00.
Całkowity koszt pełnej oferty wynosi 349 zł od osoby. W tym roku także wynegocjowaliśmy
dodatkowe opcje uczestnictwa w zjeździe:
A – od obiadu w sobotę do śniadania w niedzielę łącznie z noclegiem - w cenie 199 zł od osoby
B – tylko obiad w sobotę – wg aktualnej karty dań.
Uczestnicy, którzy wcześniej nie wpłacą za opcję A lub B, będą mogli wykupić indywidualny
posiłek w restauracji z dostępnego w danym dniu menu.
Wpłaty stosowne do wybranej opcji przelewem do 1 sierpnia br. na rachunek:
25 8520 0007 2001 0002 6257 0001
Ameliówka Spółka z o. o.
W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko, znak wywoławczy, wybrane opcje – pełna, A lub
B, ewentualnie ilość osób, za które dokonywana jest wpłata.
Potwierdzenie wpłaty i aktualny numer telefonu należy przesłać na specjalnie w tym celu
utworzony adres poczty internetowej zjazd2019@spdxc.org
Dopiero po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty będzie przydzielony konkretny pokój.
Do dyspozycji mamy pokoje 2-3 osobowe, jest też kilka 4 osobowych. Wszystkie pokoje są
wyposażone w pełny węzeł sanitarny, TV. W ośrodku jest także dość dobrze działające Wi-Fi.
Radiostacja zjazdowa może być zainstalowana już kilka dni przed zjazdem.
Osoby zamierzające przyjechać kilka dni wcześniej prosimy o załatwianie wszelkich formalności
we własnym zakresie poprzez bezpośredni kontakt z Hotelem „Ameliówka”
Mąchocice Kapitulne
ul. Bohdana Kosińskiego 2
26-001 Masłów
tel.: +48 41 311 07 99
e-mail: hotel@ameliowka.pl
Lokalizacja GPS: N: 50° 53' 51" E: 20° 46' 54"

