KOŁO PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH I TERENOWYCH
Oddział PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni
przy Klubie Marynarki Wojennej „Riwiera”

mają zaszczyt zaprosić

Przewodników i Sympatyków
na

Jubileusz 55-lecia Koła

GOSPODARKA MORSKA
–JAK TO DZIALA ?
który odbędzie się w dniach 30–31 marca 2019 roku w Gdyni

PROGRAM JUBILEUSZU
30 marca 2019 r. (sobota)
09.00–11.30 – Sesja Jubileuszowa
(Klub Marynarki Wojennej „Riwiera” - Gdynia, ul. Zawiszy Czarnego 1).
Wystąpienia zaproszonych gości, wręczenie wyróżnień, występ Zespołu
Wokalnego Klubu MW „Riwiera” oraz prelekcje:



„Bałtycki Port Nowych Technologii – wczoraj, dziś i jutro”
- p. Radosław Wika (Bałtycki Port Nowych Technologii - Dyrektor)
„Polskie porty na rynku przewozów kontenerowych – sytuacja Trójmiasta
w kontekście trendów światowych”
- p. Michał Kużajczyk (BCT – Dyrektor Handlowy)

11.30-16.30 – wycieczka autokarowa: Bałtycki Port Nowych Technologii, Terminal
Kontenerowy BCT oraz cmentarz Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu.
16.30-17.30 – obiad
19.00-22.30 – spektakl w Teatrze Muzycznym. „Lalka” w reż. Wojciecha Kościelniaka –
pierwsza próba musicalowej adaptacji powieści Bolesława Prusa.

31 marca 2019 r. (niedziela)
08.00–09.30 - śniadanie
09.30–12.30 - piesza wycieczka po okolicach Skweru Kościuszki i Molo Południowego
ze zwiedzaniem: Izby Bawełny oraz Laboratorium Symulatora Manewrowego
na Wydziale Nawigacji Uniwersytetu Morskiego.
12.30–13.30 – obiad oraz zakończenie jubileuszu.





Koszt uczestnictwa dla przewodników PTTK - 280 zł
Koszt uczestnictwa dla pozostałych uczestników (w miarę wolnych miejsc) – 330 zł
Cena uczestnictwa zawiera: 1 nocleg (pokoje 2-3 os. z łazienką), 1 śniadanie, 2 obiady,
wycieczkę autokarową (sobota), obsługę przewodnicką, bilety wstępu, bilet na spektakl.

Dodatkowe informacje:
 Istnieje możliwość rezerwacji dodatkowego noclegu 29/30 marca 2019 r.
(piątek/sobota) za dodatkową opłatą w cenie 95,00 zł (ze śniadaniem) – płatne przelewem przy
zgłoszeniu, recepcja czynna w piątek w godz. 18.00-22.00. Na terenie hotelu bezpłatny parking.
 Liczba uczestników jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo przysługuje
przewodnikom PTTK.
 Ubezpieczenie na zasadach PTTK (obowiązuje aktualnie opłacona składka członkowska PTTK).
 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu.
 Bezkosztowa rezygnacja z uczestnictwa w Jubileuszu do dnia 04 marca 2019 r.
 Potwierdzenia uczestnictwa w Jubileuszu zostaną wysłane na adres mailowy podany w „Karcie
zgłoszenia” do dnia 15 marca 2019 roku.
Adres zakwaterowania:
Hotel „Dom Marynarza”
81-406 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 1.
www.dommarynarza.pl
Kontakt z organizatorami:
Jarosław Kaczmarczyk – 605-479-333 jkacz33@wp.pl
Jolanta Karolak - 507-287-685 karolakjolanta657@gmail.com (noclegi)
Aktualne informacje na stronie Koła:
http://www.przewodnicy.gdynia.pttk.pl

Do zobaczenia w Gdyni …

