
Program
13. szkolenia sędziów EE  sekcji króliki

piątek, 1 kwietnia 2016 
Od godz. 15.00 – przyjazd uczestników do hotelu Legere Munsbach
Od 16.00 do 18.00 : rejestracja uczestników szkolenia „Preisriichter Lëtzebuerg”przy 
stanowisku informacyjnym ( Infostand)  w holu hotelowyn.
18.45 Odjazd autobusem do Centre Culturel ( Centrun Kultury) w Munsbach.
19.00 Przyjęcie uczestników,
Powitanie i oficjalne otwarcie szkolenia w centrum kultury.
Powitalna lampka wina sponsorowana przez gminę Schüttringen.
20.00 : Wspólna kolacja w sali głównej Centre Culturel
23.00: powrót autobusem do hotelu. 

sobota, 2 kwietnia 2016  
7.00 do 8.00 : śniadanie w hotelu
8.15 : odjazd autobusem do  Centre Culturel ( Centrun Kultury) w Munsbach
8.45 : Szkolenie teoretyczne w  Centre Culturel ( Centrun Kultury) w Munsbach
Referaty: 
Srebrzysty mały: żółty, czarny, niebieski, szaro-brązowy , havanna:
Budowa i typ rasowy, okrywa włosowa i srebrny połysk,  ( Guy ZACHARIAS (L) 
Olbrzym srokacz  (Riesenschecken):
Budowa i typ rasowy, rysunek głowy i tułowia. Günter MÖLLER (D)
Mały Rex
Historia pochodzenia,  budowa ciała i typ rasowy, okrywa włosowa. Paul JENTGEN (L)
W międzyczasie, około godziny 10.30 przerwa na kawę.

12.15 : Zdjęcie grupowe
12.30: Wspólny obiad w Sali głównej Centre Culturel
14.00-16.00 Szkolenie praktyczne w Centre Culturel
16.30 Podsumowanie i swobodna dyskusja .
18.00 Powrót do hotelu.
19.00 Przyjęcie gości honorowych.
19.15 Aperitif w hotelu
20: 00 Galowa kolacja z muzyką i show w hotelu.
01.00: Zakończenie 

niedziela, 3 kwietnia 2016  

8.00 do 10.00 : Śniadanie w hotelu
Od 10.00 : Odjazd uczestników



Zgłoszenia ( proszę użyć formularza zgłoszeniowego )
Markus VOGEL 
Postmatte 1 
CH-6214 SCHENKON
Tel. 0041793171676
Email: markvogel@bluewin.ch

Kontakty „Präisriichter Lëtzebuerg“

Roland OLINGER    tel.  kom. 00352 621 432 943   e-mail: roland2753@hotmail.de
Paul JENTGEN        tel. kom. 00352 691 322 015     e-mail: paul.jentgen@education.lu
Guy ZACHARIAS    tel.  kom. 00352 621 203 099    e-mail: guyzacharias@gmx.net

Dojazd
Samochód: Autostrada  A1  Luxemburg-  Trier,  wzgl.  Trier  –  Luxemburg,  zjazd  11.  Na
światłach zjechać w lewo, zaraz na następnych światłach, po około 30 metrach ponownie w
lewo. W odległości około 150 metrów, po lewej stronie znajduje się hotel L ègere. 
Dla osób planujących trasę w nawigacji:  11 rue Gabriel Lippmann, Parc d’Activites Syrdall 
(  alternatywnie  rue  Principale,  do  rue  Gabriel  Lippmann  dla  starszych  urządzeń
nawigacyjnych)
Stopień szerokości geograficznej: 49.660622 stopień długości geograficznej: 6.271219 
Pociąg:  do  dworca  Luxemburg  i  taksówką  do  hotelu,  lub  do  dworca  Munsbach.  Stąd
możecie  Państwo zostać  odebrania  samochodem  i  zawiezieni  do  hotelu.  (  Proszę  podać
godzinę przyjazdu)
Samolot: Lotnisko Luxemburg i transport do hotelu za pomocą Hotel- Shuttle –Service 
( proszę podać godzinę przyjazdu).

Z hotelu do Centrum Kultury 
Z hotelu w prawo w górę do świateł na drodze głównej. Na światłach w lewo, jechać dalej
„rue Principale” przez rondo, dalej na wprost. Centrum Kultury znajduje się za następnymi
światłami ,  po prawej stronie.  Odległość z hotelu do Centrum Kultury wynosi około 1200
metrów. 
Dla  uczestników będzie  przygotowany transport  autobusem, można jednak również pójść
pieszo lub dojechać własnym samochodem.

Przyjazd ze zwierzętami 
Ponieważ  w  hotelu  nie  można  trzymać  zwierząt,  króliki,  które  zostaną  przywiezione  na
szkolenie,  zostaną  przewiezione  od  razu  w  piątek  wieczorem  do  Centrum  Kultury   i
umieszczone w klatkach. ( proszę poinformować stanowisko informacyjne )
W niedzielę rano miedzy  godziną 09.00 a 11.00 zwierzęta mogą być odebrane. 


