Warszawski Oddział Przewodników PTTK
Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK
Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Mazowieckiego

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W SESJI POPULARNO-NAUKOWEJ
„UWARUNKOWANIA PRACY PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO NA TERENIE

NEKROPOLII NA PRZYKŁADZIE WARSZAWY”

Sesja odbędzie się w Warszawie w dniach 9-10 listopada 2013 r.
9 listopada 2013 r. /sobota/
9:00 – 13:30 wycieczka autokarowa na cmentarze w: Palmirach, Kiełpinie, Białołęce
13:30 – 14:30 obiad
15:00 – 18:00 wykłady: Historia cmentarzy warszawskich
Wileńska Rossa i Cmentarz Łyczakowski
Symbolika cmentarna
Metodyka oprowadzenia po cmentarzach
18:30 – 19:15 kolacja
10 listopada 2013 r. /niedziela/
9:00 – 13:30 udział w spacerze na wybranej trasie (jednej z trzech):
1.Cmentarz Stare Powązki, Cmentarz Wojskowy na Powązkach
2.Cmentarz Żydowski, Cmentarz Karaimski
3.Cmentarz Ewangelicki, Cmentarz Muzułmański
13:30 – 14:30 obiad i wyjazd uczestników
Koszt uczestnictwa wynosi 220,- zł.

W ramach wpisowego uczestnicy mają zagwarantowane:
- 2 noclegi ze śniadaniem (08/09.11, 09/10.11) w pokojach 2- i 3-osobowych
- 2 obiady (09.11., 10.11.)
- 1 kolację (09.11.)
- wycieczki
- obsługę przewodnicką
- materiały krajoznawcze
Zgłoszenia: wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z kopią wpisowego należy przysłać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 października 2013 r. na adres: Warszawski
Oddział Przewodników PTTK, Al. Jerozolimskie 51/16, 00-697 Warszawa lub na adres
e-mail: biuro@wop-pttk.pl
W związku z odbywającą się w Warszawie, zaraz po naszej Sesji, Międzynarodową Konferencją
Klimatyczną zapotrzebowanie na miejsca w hotelach wzrasta (ceny noclegów też) i rezerwacja miejsc
w hotelu bez gwarancji ich wykorzystania później niż na miesiąc przed Sesją jest niemożliwa. Bardzo
prosimy o zrozumienie i dotrzymanie terminu zgłoszeń.

Wpłaty za udział w imprezie należy dokonać na konto Warszawskiego Oddziału
Przewodników PTTK: 50 1240 6218 1111 0000 4622 0907
Tytułem: „Imię i nazwisko – Sesja nekropolie”
Potwierdzenie udziału w Sesji wraz ze szczegółowymi programem imprezy zostanie
przesłane przez Organizatora na adres mailowy wskazany w Karcie zgłoszenia w terminie
do dnia 23 października 2013 r.
Członkowie PTTK z opłaconą składką za 2013 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 wykorzystaniu zaangażowania i
działalności wolontariuszy i nie ma charakteru komercyjnego.

ORGANIZATORZY

