Szanowni Państwo
Doradcy Podatkowi
Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału KIDP,
Dolnośląskiego Oddziału KIDP, Łódzkiego Oddziału KIDP,
Mazowieckiego Oddziału KIDP oraz Śląskiego Oddziału KIDP
serdecznie zaprasza Koleżanki i Kolegów na
II Ogólnopolskie Regaty Doradców Podatkowych
w dniach 14-17 czerwca 2018 r.
w Centralnym Ośrodku Sportu Akademickiego
Wilkasy ul. Niegocińska 5, 11-500 Giżycko
http://www.azs-wilkasy.pl/

Plan regat :
Czwartek (14.06.2018): od godz. 15.00 zameldowanie i rejestracja uczestników, odprawa
załóg, kolacja
Piątek (15.06.2018): śniadanie, odprawa sterników, ceremonia otwarcia regat (dzwon
regatowy, podniesienie bandery i jazda), regaty (maksymalnie 7 wyścigów), żeglarska kolacja.
Sobota (16.06.2018): śniadanie, regaty (maksymalnie 7 wyścigów, w zależności od warunków
panujących na akwenie w piątek oraz w sobotę), ceremonia zamknięcia regat, żeglarska
kolacja.
Niedziela (17.06.2018): śniadanie, wyjazd.
Ilość miejsc ograniczona do 70 osób. Noclegi wyłącznie w pokojach 2 i 4 osobowych (ilość
pokoi dwuosobowych ograniczona)
Koszt :
690 zł brutto - dla doradcy podatkowego niezalegającego ze składkami
1180 zł brutto - dla doradcy podatkowego zalegającego ze składkami
1180 zł brutto - dla członka rodziny doradcy podatkowego.
Parking płatny - 10 zł za dobę /opłata indywidualna/
Możliwość postawienia kampera na parkingu 70 zł za dobę /w takim przypadku odliczony jest
koszt noclegu. Dokładniejsze ustalenia telefonicznie 89 532 04 13/.
Szczegółowe informacje na temat regat, zasad ścigania oraz rejestracja załóg na stronie
internetowej www.regatykidp.pl od dnia 1 kwietnia 2018r.
50 % kwoty za udział w regatach należy wpłacić do 16 kwietnia 2018r. Pozostałą kwotę
do 20 maja 2018 r. na konto Warmińsko-Mazurskiego Oddziału KIDP
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Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez panel mDoradca na stronie
https://mdoradca.krdp.pl do dnia 15 kwietnia 2018 r.

i dotyczą wszystkich dni regat tj. 14-15-16-17 czerwca 2018 r.
Serdecznie zapraszamy do udziału w regatach.
Z poważaniem
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Przewodniczący Zarządu
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Śląskiego Oddziału KIDP

