
                   
 
                                                                                 Warszawa, dnia  08.02.2012 r. 
L. dz . P-  18/12  
                                                                        

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informuję, że Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego  
wspólnie z Rada Naukową  organizuje w dniach 29 czerwca - 6 lipca 2012 r. IV Warsztaty 
Kryminalistyczne, których tematem wiodącym będzie „Biegły i jego opinia w polskim 
systemie prawnym” 
Warsztaty  odbędą się w Zabużu (08-220 Sarnaki, Zabuże 40), w hotelu „Dwór w Zabużu”. 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zaproszenia adresujemy do najbardziej aktywnych 
członków naszego Towarzystwa. W pierwszej kolejności będą uwzględniane  te osoby, które 
zgłoszą chęć wygłoszenia referatu. Pod uwagę będzie brana również kolejność zgłoszenia. 
Ponieważ ideą Warsztatów jest połączenie aktywności naukowej z rekreacją i 
wypoczynkiem, każdy uczestnik może zaprosić osoby towarzyszące. Koszt pobytu 1 osoby 
wynosi:  

 w pokoju  2-osobowym ze śniadaniem - 105 zł (dostawka -55-90 zł)  

 w pokoju  1-osobowym ze śniadaniem  -  180 – 200 zł 

 obiad – 30 zł/os. 

 kolacja – 25 zł/os. 

 w cenie pokoju: basen wewnętrzny i zewnętrzny, łaźnia parowa, jacuzzi, kort 
tenisowy, boisko do minigolfa 

 dodatkowe atrakcje: przejażdżka bryczkami starorzeczem Bugu (20 zł), degustacja 
win francuskich (45 zł), rejs statkiem (20 zł), jazda quadem po torze (100 zł/h). 

 uroczysta kolacja (120 zł/os.). 
Szczegółowe informacje dotyczące kompleksu hotelowego znajdą Państwo na stronie 
www.zabuzedwor.pl. 
Dla członków PTK przewidujemy dofinansowanie w kwocie do 200 zł na osobę. 
Zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach prosimy przesyłać e-mailem – ptk@kryminalistyka.pl 
lub faksem nr (022) 827-01-60 w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2012 r. 
(czwartek), z podaniem następujących danych: 

1. imię i nazwisko uczestnika oraz osoby towarzyszącej, 
2. planowana data i godzina przyjazdu do Dworu w Zabużu, 
3. kontakt telefoniczny i e-mailowy, 
4. informacje dodatkowe (np. wiek dziecka) 
5. tytuł referatu (termin zgłoszenia do 30 maja 2012 r.) 
 

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłata na konto Centrum Badawczo-
Szkoleniowego PTK Sp.z.o.o.  18 1020 1097 0000 7102 0107 4863  zaliczki w kwocie 
700 zł od osoby. 
Ponieważ zaliczka zostanie przelana na konto Hotelu nie przewidujemy możliwości jej zwrotu 
w razie rezygnacji z Warsztatów. W przypadku braku dostatecznej liczby zgłoszeń do 
zorganizowania Warsztatów, zwracamy niezwłocznie wpłaty na wskazany rachunek 
bankowy. 
 
                                                                      Zarząd PTK 
Poniżej ramowy program warsztatów. 
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Ramowy program IV Warsztatów Kryminalistycznych: „Biegły i jego opinia w polskim  
systemie prawnym” 
 
 
Dzień 1               Przyjazd, rejestracja 
 
Dzień 2 – 3         Program socjalny (m.in. grill lub uroczysta kolacja oraz inne atrakcje wg                 
                           indywidualnego wyboru) 
 
Dzień 4 – 6         Panele naukowe (referaty, dyskusje) wg  programu szczegółowego, który  
                           zostanie  przesłany w późniejszym terminie 
 
Dzień 7               Zakończenie Warsztatów i wyjazd 


