INFORMACJA O AKCJI WYPOCZYNKOWEJ DLA AKTYWU ZNP i
NAUCZYCIELI „ZIMA – rok 2015.”
Organizujemy akcję szkoleniowo – wypoczynkową dla aktywu związkowego oraz
nauczycieli (możliwe uczestnictwo członków rodzin)
Termin: 05 lutego 2015 - wyjazd PKP (wieczorem) do 11 lutego 2015 – środa (powrót
rano) - w obiekcie (5 dni) od 3.02. do 10.02.2015.
Koszt: aktyw ZNP (600,- ) nauczyciele - awans (660,- ) członkowie rodzin (720,- )
Miejsce: Biały Dunajec k/Zakopanego; pensjonat M. Migiel, Jana Pawła II 327.
Noclegi w pokojach 3/5 osobowych; śniadanie + obiadokolacja+ kulig+ prowiant na
podróż powrotną
Jeśli będą możliwości to w pokojach 2 – osobowych (koszt zwiększony o 60,- zł od
osoby). W tej sprawie poinformujemy zwrotną korespondencją.
Uczestnicy:
a) Aktyw związkowy z ognisk ZNP
b) Nauczyciele zainteresowani awansem zawodowym .
Program:




Rekreacyjno – sportowy, turystyczny, kulturalno – rozrywkowy (w ramach własnych
środków uczestników)
Zajęcia aktywu ZNP – wg. ustaleń organizatora (podany będzie w terminie uczestnikom
w terminie późniejszym)
Program zajęć dot. awansu realizowany będzie na poziomach „awansowych” w
grupach i w formie konsultacji indywidualnych zgodnie z potrzebami uczestników

Rekrutacja: w terminie do dnia 30 grudnia 2014 roku lub do wyczerpania limitu miejsc
(zainteresowanym prześlemy kartę zgłoszenia)
Informacje u :
Kol. Ireny Demko, tel. 889674678; spring_05spring_5vp.pl
Kol. Adama Bednarskiego, tel. 604637834 – adamb162@wp.pl

INFORMACJA O AKCJI WYPOCZYNKOWE
„ZIMA – 2015”
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Przedstawiamy propozycję wypoczynku zimowego w okresie ferii 2015 r.:

ZIMOWISKO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
( gimnazjalnej oraz szkół ponadgimnazjalnych)
Termin: 05 lutego 2015 - wyjazd PKP (wieczorem) do 11 lutego 2015 – środa (powrót
rano) - [w obiekcie 5 dni od 6.02. do 10.02.2015. ]
Koszt: 800,- (dzieci czł. ZNP) , 900,- (pozostali)
Miejsce: Biały Dunajec k/Zakopanego; pensjonat M. Migiel, Jana Pawła II 327.
Świadczenia: noclegi w pokojach 3/5 osobowych; 3 posiłki + prowiant na podróż
powrotną, opieka wychowawcza, Ośrodek Zdrowia na miejscu.
Program:
a) krajoznawczo – turystyczny w uzgodnieniu z uczestnikami (propozycja: Zakopane,
Kraków);
b) rekreacyjno – sportowy (m.in. „Termy Podhalańskie”, kulig)
c) kulturalno – oświatowo – rozrywkowy (dyskoteki, programy regionalne itp.
konsultacje grupowe i indywidualne z j. angielskiego).
Wypoczynek prowadzony zgodnie z przepisami MEN. Nadzór KO Delegatura w Nowym
Targu. Uczestników obowiązują szkolne regulaminy uczniowskie.
Rekrutacja: w terminie do dnia 30 grudnia 2014 roku lub do wyczerpania limitu miejsc
(zainteresowanym prześlemy kartę zgłoszenia)
Informacje u :
Kol. Ireny Demko, tel. 889674678; spring_05spring_5vp.pl
Kol. Adama Bednarskiego, tel. 604637834 – adamb162@wp.pl

INFORMACJA O AKCJI WYPOCZYNKOWEJ
DLA MŁODZIEŻY „ZIMA – 2015”
Przedstawiamy propozycję wypoczynku zimowego w okresie ferii 2015 r.:

ZIMOWISKO + KURSU DLA KANDYDATÓW NA
WYCHOWAWCÓW FORM WYPOCZYNKU
DZIECI I MŁODZIEŻY
(dla młodzieży z klas maturalnych)
Termin: 05 lutego 2015 - wyjazd PKP (wieczorem) do 11 lutego 2015 – środa
(powrót rano) -[ w obiekcie 5 dni od 6.02. do 10.02.2015.]
Koszt: 910,- (dzieci czł. ZNP) , 990,- (pozostali)
Miejsce: Biały Dunajec k/Zakopanego; pensjonat M. Migiel, Jana Pawła II 327.
Świadczenia: noclegi w pokojach 3/5 osobowych; 3 posiłki + prowiant na podróż
powrotną, opieka wychowawcza, Ośrodek Zdrowia na miejscu.
Program:
a) krajoznawczo – turystyczny w uzgodnieniu z uczestnikami (propozycja:
Zakopane, Kraków);
b) rekreacyjno – sportowy (m.in. „Termy Podhalańskie”, kulig)
c) kulturalno – oświatowo – rozrywkowy (dyskoteki, programy regionalne itp.
konsultacje grupowe i indywidualne z j. angielskiego).
Wypoczynek prowadzony zgodnie z przepisami MEN. Nadzór KO Delegatura w
Nowym Targu. Uczestników obowiązują szkolne regulaminy uczniowskie.
Kurs wg. programu MEN. Zaświadczenia ukończenia kursu dla uczestników po
ukończeniu pełnoletności.
Rekrutacja: w terminie do dnia 30 grudnia 2014 roku lub do wyczerpania limitu
miejsc (zainteresowanym prześlemy kartę zgłoszenia
Informacje u :
Kol. Ireny Demko, tel. 889674678; spring_05spring_5vp.pl
Kol. Adama Bednarskiego, tel. 604637834 – adamb162@wp.pl

