Pieczęć placówki delegującej
Prosimy o odesłanie
wypełnionej karty do dnia 15 luty 2019r.
na adres pocztowy lub e-mail:

opp.kolobrzeg@interia.pl

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
w Ogólnopolskim Sympozjum Pedagogicznym
i Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Polskiego Stowarzyszenia
Wychowania Pozaszkolnego
Kołobrzeg, 11 – 12 kwietnia 2019 r.
Rozwijanie różnorodnych aktywności poznawczych w zajęciach pozaszkolnych.
Edukacja morska - ważny element wychowania.

1. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej swój udział w sympozjum: ……………………………………
2. Stanowisko ……………………………………….
3. Nazwa placówki ……………………………………………
4. Adres, telefon, e- mail ……………………………………………………
5. Rezerwacja noclegów (proszę zaznaczyć wybrane terminy):
NOCLEGI
10-11 kwietnia 2019r.
(środa-czwartek)
- dodatkowo płatny –
pokój jednoosobowy ze
śniadaniem 115 zł
pokój dwuosobowy ze
śniadaniem 105 zł

•

11-12 kwietnia 2019r
(czwartek-piątek)

(piątek –sobota)
- dodatkowo płatny
pokój jednoosobowy ze
śniadaniem 115 zł
pokój dwuosobowy ze
śniadaniem 105 zł

data i orientacyjna godzina przyjazdu do Kołobrzegu
⁃

•

12-13 kwietnia 2019r

przyjazd bezpośrednio do hotelu .....................................................

⁃
przyjazd bezpośrednio do miejsca sympozjum ……………………..
data i orientacyjna godzina wyjazdu z Kołobrzegu ………………………………………………
Dodatkowe informacje uczestnika/ewentualne dodatkowe noclegi, wybór
jednej z wycieczek i chęci morsowania/

………………………………………………………………………,
………………………………………………………………………………………………………
6. Wyrażam chęć udziału w warsztatach
Warsztat muzycznowokalny
„Szanty”

Warsztat taneczny oparty
o tańce współczesne

Warsztat teatralny,
sceniczny „słowo, oddech,
ciało”

*Istnieje możliwość udziału tylko w jednym warsztacie (zaznaczyć X)
Sprawy organizacyjne:
Koszt udziału w Sympozjum Pedagogicznym i Walnym Zgromadzeniu wynosi 320 zł od
osoby.
Koszt podróży uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Wpłaty za udział należy dokonać do dnia 20 marca 2019r.
na konto PSWP 31 1020 2892 0000 5802 0137 8942 dopiskiem Sympozjum
Pedagogiczne
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie
11:00 w dniu wyjazdu.
Uczestnicy Sympozjum otrzymają szczegółowy program Sympozjum Pedagogicznego i
Walnego Zgromadzenia.
Wszystkie dodatkowe pytania i życzenia uczestników sympozjum można uzyskać pod nr
tel. Mieczysław Szpak 608 075 951, pod adresem mailowym opp.kolobrzeg@interia.pl
lub Teresa Rutkowska 505 173 612 t.rutkowska@o2.pl

Wszyscy zainteresowani otrzymaniem faktury proszeni są o zamieszczenie w karcie
zgłoszenia informacji na kogo ma być wstawiona faktura (dokładne dane do faktury).

