INFORMATOR
Całość imprezy odbywać się będzie od godz. 10 : 00 w Kolegiacie p.w. Świętych Apostołów Piotra i
Pawła, a od godz. 11 : 30 w Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym w Ciechocinku i na terenach
przyległych. Pod Muszlę Koncertową i na jej zaplecze będą mogły wjechać wyłącznie pojazdy
posiadające zezwolenie Burmistrza Miasta Ciechocinek. Wszelkie inne pojazdy muszą zostać
pozostawione na miejscach parkingowych poza Parkiem Zdrojowym. Ze względu na wystawę ptaków
łowczych wszelkie inne zwierzęta (o ile z takowymi Szanowni Państwo przybędą) muszą pozostawać
pod ścisła opieką ich właścicieli (np. psy wyłącznie na smyczach), za co z góry bardzo serdecznie
dziękujemy.
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Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego wspólnie z Komisją Kultury i Promocji
Łowiectwa ZO PZŁ we Włocławku,
Koła Łowieckie : N. 1 „Łoś” w Aleksandrowie Kujawskim, Nr 2 „Zdrój”, Nr 255 „Wiarus” w
Ciechocinku, „Polskie Diany” w Lubieniu Kujawskim, Nr 7 „Bóbr” w Kowalu i Nr 112 „Jeleń”
w Chodczu
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Burmistrz Miasta Ciechocinek,
Kujawsko – Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku k/Torunia.
Firma ANWIL S.A. we Włocławku – uczestnik wielu programów Polskiego Związku
Łowieckiego w zakresie aktywnej ochrony przyrody, kultury myśliwskiej i strzelectwa,
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu i nadleśnictwa : w Gniewkowie
i Włocławku,
Firma MCC S.A. z Chodcza
Zakład Mięsny „LENARCIK” z Gotard k/Ciechanowa,
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z Torunia,
Biuro Usługowo – Handlowe „BIUROMECHANIK” we Włocławku – od wielu lat aktywnie
współpracujące z Zarządem Okręgowym PZŁ,

W trakcie trwania imprezy, ze względu na pandemię COVID 19, obowiązują zasady
postępowania sanitarnego aktualne na dzień 24 lipca 2021 roku, a w tym między innymi :





zakrywanie ust i nosa maseczką szczególnie przez osoby nie zaszczepione,
zachowywanie dystansu społecznego 1,5 metra, a najlepiej 2 metry pomiędzy
poszczególnymi osobami,
unikanie większych skupisk,
bezwzględne stosowanie się do poleceń służb porządkowych.

Pozostajemy w nieskrywanej nadziei, że zaszczycie nas Szanowni Państwo swoją obecnością,
za co z góry bardzo serdecznie dziękujemy i z całego, myśliwskiego serca życzymy wspaniałych
wrażeń ze spotkania z przebogatą kulturą rolniczą, leśną i łowiecką - jako nieodłącznymi
składnikami kultury narodowej - wraz ze staropolskim, myśliwskim pozdrowieniem
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