
IV Warsztaty QRP
Ośrodek Wypoczynkowy  „Sportowa Osada”

w Burzeninie woj. Łódzkie

11/12 września 2010

ZAPROSZENIE
Grupa SP-QRP serdecznie zaprasza wszystkich miłośników pracy małą mocą,  konstruktorów i  
sympatyków na kolejne Warsztaty, tym razem pod hasłem „QRP jest przyjemne”. 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 roku ubiegłym. Odbędzie się też finał konkursu  
PUK (Przydatne Urządzenie Krótkofalarskie) zorganizowanego przez redakcje miesięczników Świat  
Radio i Elektronika Praktyczna, przy współudziale Grupy SP-QRP. Nagrodą główną w Konkursie jest  
oscyloskop Rigol ufundowany przez firmę NDN z Warszawy. Prace na konkurs (pełna informacja na  
www.sp-qrp.pl) należy przygotować i przywieźć na Warsztaty do Burzenina.

Chcemy, aby Warsztaty znów były „na luzie” i z programem dopasowanym do Waszych oczekiwań.  
Do Burzenina można przyjechać ze swoją stacją i anteną. Podczas Warsztatów czynna będzie stacja  
okolicznościowa 3Z0ILQ. Program IV Warsztatów przekazujemy w załączeniu do Zaproszenia.
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Termin i miejsce Warsztatów QRP:

Od 11 września (sobota,  rejestracja od godz. 07:00) do 12 września (niedziela, do godz 17:00)

Przyjazd w piątek 10 września jest możliwy dla uczestników jadących spoza SP i z bardzo oddalonych  
miejscowości  od  Burzenina.  Zapewniony  będzie  nocleg  i  kolacja  w piątek,  tylko  po  uzgodnieniu  
bezpośrednio z Krzysztofem SQ7IQA.  

Ośrodek Wypoczynkowy „Sportowa Osada” w Burzeninie (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

Razem na Warsztaty z noclegiem może przyjechać 180 osób, które będą zakwaterowane w 
pokojach w pawilonach. Pokoje są 3 i 5 osobowe. Każdy pokój ma własną łazienkę z 
natryskiem i balkon antenowy. 

Strona WWW ośrodka „Sportowa Osada”:

http://www.sportowaosada.pl:80/index.php/strona-glowna  (są nowe atrakcje!)

Mapka dojazdu: 

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

E-mail „warsztatowy” (Krzysztof SQ7IQA): warsztatyqrp2010@gmail.com

****************************************************************

        Koszt udziału w Warsztatach
                    (taki sam jak w 2009r!)

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

Osoba uczestnicząca  w całych  warsztatach –  sobota  (śniadanie,  obiad,  kolacja)   i 
niedziela  (śniadanie,  obiad)  płaci  86  PLN. W tej  kwocie  zawarte  są  koszty  noclegu  = 
25PLN, dwóch śniadań po 9PLN, dwóch obiadów po 17PLN i jednej kolacji za 9PLN. 
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Dla Uczestników przyjeżdżających w piątek (dodatkowy nocleg z/bez kolacji) – koszt 
wynosi 111 lub 120 złotych (kolacja wydawana tylko do godz.19.00 - uwzględnijcie to!)
Uczestnik  planujący  częściowy  udział  w  Warsztatach np.  późniejszy  przyjazd  w 
sobotę może więc łatwo obliczyć koszt swojego pobytu. Tę informację należy przekazać e-
mail’em „warsztatowym”.

Uczestnik, który przyjedzie tylko na sobotę lub tylko na niedzielę może wykupić 
obiad i kolację pod warunkiem, że  zgłosi ten fakt w biurze ośrodka w dniu warsztatów do 
godz. 12:00. Cena obiadu to 17PLN, kolacji to 9PLN.

W Ośrodku jest kawiarenka z ciepłymi zakąskami i napojami.

Istnieje oczywiście możliwość udziału w Warsztatach bez noclegu np. dla kolegów 
mieszkających blisko Burzenina. Takie rezerwacje załatwiamy indywidualnie, także z 
Krzysztofem SQ7IQA.
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Zasady rezerwacji uczestników Warszatatów:

POBYT NA WARSZTATACH REZERWUJEMY INDYWIDUALNIE !

Ze względów organizacyjnych  prosimy, aby w terminie do 15 sierpnia 2010 r. przesłać 
zgłoszenie udziału w Warsztatach na adres E-mail: warsztatyqrp2010@gmail.com  

UWAGA!: do  31.08.2010 prosimy zgłaszać e-mailem, uzgodnione miedzy sobą „komplety pokojowe”. 
Zastrzegamy, że decyduje data zgłoszenia „kompletu” (wszystkie osoby z potwierdzonymi wpłatami). 
Pozostali będą zakwaterowani losowo.

Informacje o wpłatach

Wpłaty wnosimy do 31 sierpnia przelewem na konto Ośrodka:

52 1020 2906 0000 1502 0166 0521
Dla: SPORTOWA OSADA Sp. Z O.O. 98-260 Burzenin, ul. Zarzecze 12

ZA:     WARSZTATY QRP – {TWÓJ ZNAK WYWOŁAWCZY} + {IMIĘ i NAZWISKO}
 

Po dokonaniu wpłaty należy koniecznie wysłać e-mail do Krzysztofa SQ7IQA na adres w/w. 

z podaniem znaku, imienia i nazwiska , informacji dacie wpłaty i orientacyjnej 
godzinie przyjazdu ( piątek, sobota lub niedziela)

Na Portalu  QRP będziemy publikować listę  zarejestrowanych uczestników Warsztatów po 
dokonaniu  wpłaty.  Będziemy  także  wysyłać  e-maile  informacyjne  na  adresy  wszystkich, 
którzy wyślą jakiekolwiek zapytanie na w/w adres e-mail „warsztatowy”.

Do zobaczenia więc na IV Warsztatach QRP !!

Grupa Organizacyjna SP-QRP
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