Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Mazowieckiego
Warszawski Oddział Przewodników PTTK
Studenckie Koło Przewodników Turystycznych przy OM PTTK
Komisja Przewodnicka ZG PTTK
SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W X OGÓLNOPOLSKIM FORUM PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH
W WARSZAWIE, 7-9 LUTEGO 2020 r.

„PRZEWODNIK W WIELKIM MIEŚCIE”
Rejestracja uczestników 7 lutego od 10:00.
Uroczyste otwarcie 7 lutego o 12:00.
Zakończenie imprezy 9 lutego o 14:00.
W PROGRAMIE
7 lutego 2020 r. /piątek/
Wykłady:
 Wiadoma rzecz – stolica i każde słowo zbędnem: O stołeczności w ujęciu historycznym;
 W Warszawie, uważa pan, się żyje: Wyzwania dla przewodnika w wielkim mieście;
 Warszawiak, a po mentrykie osiem godzin koleją i trzy dni wołamy jedzie: Słynni warszawiacy
wcale nie z Warszawy;
 Chodź na piwko naprzeciwko: Dzieje warszawskiego browarnictwa.
Wycieczka:
 Warsaw by Night.
8 lutego 2020 r. /sobota/
Wycieczka:
 Warszawa wielkomiejska.
Warsztaty przewodnickie (do wyboru):
A. Oprowadzanie osób z niepełnosprawnościami.
Zajęcia we współpracy z Fundacją Kultury bez Barier.
B. Neutralność w przekazie przewodnickim.
Jak opowiadać i nie obrażać, czyli typowe pułapki językowe.
C. Studenckie Koła Przewodnickie.
Dorobek kół studenckich i ich miejsce w ogólnopolskim środowisku przewodnickim.
Wieczór integracyjny.
9 lutego 2020 r. /niedziela/
Wycieczka:
 Praski street art.
Zakończenie

Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych w hotelu Centrum Konferencyjnego Szkoleniowego
w Warszawie, ul. Bobrowiecka 9.

450 zł z noclegami i śniadaniami,
290 zł bez noclegów i śniadań.
Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 120 zł (prosimy o wcześniejsze potwierdzenie dostępności
u organizatorów – liczba pokojów jednoosobowych ograniczona).
Parking przy hotelu płatny na miejscu 30 zł za dzień (pobyt 3 dni = 90 zł).
Koszt uczestnictwa wynosi:

Opłata obejmuje:
- 2 noclegi ze śniadaniem (7/8.02.2020, 8/9.02.2020),
- obiadokolację (7.02.2020),
- 2 posiłki w porze obiadowej (8.02.2020, 9.02.2020),
- wieczór integracyjny (8.02.2020),
- udział w wycieczkach i wybranym warsztacie,
- wstępy do zwiedzanych obiektów,
- obsługę przewodnicką,
- materiały krajoznawcze.
Zgłoszenia wraz z wpłatą należy dokonać do 30 listopada 2019 r. Liczba miejsc ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń.
Kartę zgłoszenia prosimy przesłać mailem na adres: x.forum.warszawa@gmail.com lub pocztą
do Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK, Al. Jerozolimskie 51/16, 00-697 Warszawa.
Opłatę za udział w Forum prosimy wpłacać na konto Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK,
nr konta: 50 1240 6218 1111 0000 4622 0907, tytułem: „Imię i nazwisko – X Ogólnopolskie Forum
Przewodników Turystycznych”.
Potwierdzenie uczestnictwa ze szczegółowymi informacjami zostanie przesłane przez Organizatorów
na adres mailowy wskazany w Karcie zgłoszenia do 10 stycznia 2020 r. Ewentualne pytania prosimy
kierować do organizatorów:
Joanna Lipińska
604 520 290
Marcin Tysler
602 206 872
Członkowie PTTK z opłaconą składką za 2020 rok objęci są w czasie imprezy ubezpieczeniem
od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym
zakresie.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu imprezy.
Organizacja X Ogólnopolskiego Forum Przewodników Turystycznych opiera się na zasadzie
"non profit" przy wykorzystaniu zaangażowania i działalności wolontariuszy, i nie ma charakteru
komercyjnego.

ORGANIZATORZY

