
III Warsztaty QRP - Zarzecze 2009
12/13 września

Informacja Nr.1
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników pracy małą mocą na kolejne Warsztaty 

tym razem pod hasłem „QRP dla każdego”. Doświadczeni krótkofalowcy służyć będą Wam 
swoją wiedzą i wsparciem technicznym. Odbędą się prezentacje i wykłady. Chętni uczestnicy 
będą  mogli  pokazać  swoje  konstrukcje,  podzielić  się  wiedzą  teoretyczną  i  praktyczną. 
Początkujący będą mieli  okazję zdobyć doświadczenie  konstrukcyjne w zaimprowizowanej 
„montowni”  – tak jak to było w Broku. Chcemy, aby warsztaty znów były „na luzie” i  z 
programem dopasowanym do Waszych oczekiwań. Dlatego zrobiliśmy sondę, która pokazała, 
jaki powinien być profil tegorocznych Warsztatów. Na Warsztaty można przyjechać ze swoją 
stacją  i  anteną.  Podczas  Warsztatów  czynna  będzie  stacja  okolicznościowa  3Z0ILQ. 
Informacje  o  pierwszych  szczegółach  organizacyjnych  zamieszczone  są  poniżej,  a  dalsze 
informacje publikowane będą w kolejnych wydaniach Informacji na Portalu QRP.

Komitet Organizacyjny Warsztatów to znani Wam „Majówkowicze” :

Krzysztof SQ7IQA – Organizacja i administracja Warsztatów
Łukasz SQ2DYL – Media i informacje na www.sp-qrp.pl 
Włodek SP5DDJ – Pomoc organizacyjna
Jarek SP3SWJ – Wsparcie techniczne
Marcin SP5JNW – Wsparcie teoretyczne
Roman SP5OBJ – Wsparcie logistyczne
Bolek SP4JFR – Wsparcie kulturalne i telegraficzne

Termin i miejsce Warsztatów QRP:

Od 12 września (sobota od godz. 08:00) do 13 września (niedziela do godz 17:00)

Ewentualny przyjazd w piątek 11 września tylko po uzgodnieniu bezpośrednio z kierownikiem Ośrodka 
– dostępnych jest tylko kilka miejsc noclegowych, gdyż w piątek ośrodek będzie zajęty przez inną grupę.

Ośrodek  Wypoczynkowy „Sportowa Osada”  w  Zarzeczu koło  Burzenina (województwo 
łódzkie) – na południe od Sieradza.

Miejscowość Dystans do Burzenina [km]
Wrocław 160
Katowice 170
Kielce 170
Poznań 190
Warszawa 200
Kraków 220
Bydgoszcz 230
Lublin 290
Rzeszów 330
Olsztyn 340
Gdańsk 380
Białystok 390
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Biorąc pod uwagę wyniki sondy wybraliśmy ten ośrodek z poniższych powodów:

- niskie koszty pobytu !
- duża ilość miejsc noclegowych
- przyzwoity standard ośrodka, pokojów i kuchni
- możliwie centralne położenie geograficzne
- duże sale wykładowe, obszerny teren wokół ośrodka
- korzystne warunki antenowe
- piękno otaczającej przyrody

Dostępne są dwa piętrowe pawilony oraz pole namiotowe.
Razem na Warsztaty może przyjechać do 170 osób, które można zakwaterować w 
pokojach w pawilonach. W razie ilości zgłoszeń przekraczających pojemność ośrodka (lub 
upodobań uczestników), jest możliwe zakwaterowanie  na polu namiotowym wyposażonym 
w wydzielony obszerny sanitariat ( WC, natryski, umywalki). 
Pokoje są 2 i 4 osobowe. 
Każdy pokój ma własną łazienkę z natryskiem i balkon. 

Strona WWW ośrodka „Sportowa Osada”:

http://www.sportowaosada.pl

Mapka dojazdu: 

http://ugburzenin.home.pl/burzenin/polozenie.php
 
Rejestracja uczestników i „skrzynka kontaktowa” :  Krzysztof SQ7IQA 

E-mail „warsztatowy”: warsztatyqrp@gmail.com

Koszt udziału w warsztatach:

Wykłady, prezentacje, zajęcia w „montowni”, porady i giełda sprzętu – 0 złotych

Nocleg, obiad  i kolacja w sobotę, śniadanie i obiad w niedzielę –  poniżej 100 złotych*

* Ostateczna cena, zależna od ilości zgłoszeń zostanie przekazana w Informacji #2
Istnieje także możliwość udziału w Warsztatach bez noclegu np. dla kolegów mieszkających 
blisko Zarzecza. Takie rezerwacje załatwiamy indywidualnie także z SQ7IQA.

Zasady rezerwacji uczestników Warszatatów:

POBYT NA WARSZTATACH REZERWUJEMY INDYWIDUALNIE !

Ze względów organizacyjnych  prosimy, aby w terminie do 30 czerwca przesłać 
zgłoszenie udziału w Warsztatach na adres E-mail: warsztatyqrp@gmail.com  

UWAGA: Osoby planujące zamieszkanie z wybranymi kolegami powinny rezerwować pobyt 
zaznaczając z kim chcą mieszkać ( dwie lub cztery osoby). Pozostali dobiorą się na miejscu.

Planujemy, że wpłaty będą przyjmowane od 1 lipca do 31 lipca przelewem na 
konto Ośrodka w Zarzeczu. Szczegóły przekażemy w następnej Informacji.
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Program i atrakcje :

Program już tworzymy w grupie inicjatywnej  IQA, DYL, OBJ,  SWJ, JFR,  JNW,  DDJ i inni 
w oparciu o sugestie zawarte w sondzie. 

Oto najczęściej wybierane tematy Warsztatów (przez 182 kolegów):  

1. Wykłady teoretyczne/konstrukcyjne – 164
2. Giełda sprzętu i urządzeń (uczestnicy uczestnikom) – 162
3. Wystawa konstrukcji amatorskich - 161
4. „Montownia” (składanie i uruchamianie prostych urządzeń) – 138
5. Relacje z wypraw/spotkań – 65
6. Konkursy, gry i zabawy - 40

Aż 29 kolegów deklaruje przedstawienie swojego tematu !! - Dziękujemy
Skorzystamy w miarę możliwości czasowych.

Sobota 12 września godz. 08:00 – Rozpoczęcie rejestracji uczestników

Sobota 12 września godz. 10:00 – Rozpoczęcie Warsztatów QRP

Program Warsztatów w przygotowaniu.

Niedziela 13 września godz. 17:00 – Zakończenie Warsztatów QRP

ATRAKCJE

Poza krótkofalarstwem, będzie można:
- rozpalić ognisko lub „kryty kominek”;
- pójść na grzyby (teren ośrodka to kilka hektarów – większość to las);
- pójść na ryby – jakieś 200m od ośrodka płynie Warta;
- zwiedzić teren – okoliczne rezerwaty „Korzeń”, „Winnica” oraz „Park krajobrazowy   

           dorzecza Warty i Widawki”
- odpocząć..:-))

Dalsze informacje w następnych biuletynach.

73’ss de Organizatorzy
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