Warszawski Oddział Przewodników PTTK
SERDECZNI E ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W SESJI POPULARNO-NAUKOW EJ
„NOWE TRENDY I KIERUNKI W TURYSTYCE – TURYSTYKA KOMUNIKACYJNA, KONNA,
EKSPLORACYJNA (POSZUKIWAWCZA)”
Sesja odbędzie się w Warszawie w dniach 15-16 listopada 2014 r.
15 listopada 2014 r. /sobota/
9:00 – 14:00 zwiedzanie stacji techniczno-postojowej metra oraz do wyboru:
1) zwiedzanie Warszawy zabytkowym tramwajem
lub
2) stacji postojowej PKP Intercity Warszawa-Grochów
14:00 – 15:00 obiad
16:00 – 19:00 wyk łady: 1.Nowe trendy i kierunki w turystyce
2.Turystyka komunikacyjna
3. Turystyka konna
4. Turystyka eksploracyjna
5. Muzeum Ordynariatu Polowego na szlaku turystycznym Warszawy
19:30 – k olacja
16 listopada 2014 r. /niedziela/
9:00 – 12:00 udział w spacerze - fortyfik acje warszawsk ie na Sadybie
12:30 – 13:30 obiad i wyjazd uczestnik ów
Koszt uczestnictwa wynosi 230,- zł.
W ramach wpisowego uczestnicy mają zagwarantowane:
- 2 noclegi ze śniadaniem (14/15.11, 15/16.11) w pokojach 2-osobowych
- 2 obiady (15.11., 16.11.)
- 1 kolację (15.11.)
- wycieczki
- obsługę przewodnicką
- materiały krajoznawcze
W przypadku rezerwacji tylko 1 noclegu (15/16.11) koszt uczestnictwa wynosi 160, - zł.
Zgłoszenia: wypełnioną kartę zgłoszenia wraz
z
kopią wpisowego należy przysłać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2014 r. na adres: Warszawski Oddział
Przewodników
PTTK,
Al.
Jerozolimskie
51/16,
00-697
Warszawa
lub
na
adres
e-mail: biuro@wop-pttk.pl
Ze względu na specyfikę miejsc zaplanowanych do zwiedzania w sobotę 15 listopada 2014 r., liczba
miejsc jest ograniczona.
Jednocześnie uprzejmie prosimy, przy podejmowaniu decyzji o udziale w Sesji, wziąć pod uwagę,
że poruszać będziemy się pieszo lub komunikacją publiczną.

Wpłaty za udział w imprezie należy dokonać na konto Warszawskiego Oddz iału Przewodników PTTK:
50 1240 6218 1111 0000 4622 0907
Tytułem: „Imię i nazwisko – Sesja nowe trendy w turystyce”
Potwierdzenie udziału w Sesji wraz ze szczegółowymi programem imprezy zostanie przesłane przez
Organizatora na adres mailowy wskazany w Karcie zgłoszenia w terminie do dnia 5 listopada 2014 r.
Członkowie PTTK z opłaconą składką za 2014 rok objęci są w czasie imprezy ubezpieczeniem od
następstw nieszczęśliwych wypadków na mocy porozumienia ZG PTTK z AXA T.U.i R. S.A..
Uczestnicy nie będący członkami PTTK, bądź bez opłaconej składki powinni ubezpieczyć się od
następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
Ewentualne pytania prosimy kierować do prezesa Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK
kol. Joanny Lipińskiej – tel. 604 520 290,
mail: joanna-lipinska1@wp.pl
Organizacja Sesji opiera się na zasadzie "non profit" przy wyk orzystaniu zaangażowania i działalności
wolontariuszy i nie ma charak teru k omercyjnego.
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