Do uczniów z grup
B1 i B1+ (bardzo dobrych)
i B2, C1, C1(k)
zapraszam na wyjazd do Retzbach !
spotkanie młodzieży polskiej i niemieckiej
(dla 23 uczniów, którzy nie ukończyli 26 lat !)

W programie:

"Gra symulacyjna POL&IS"

grę poprowadzą oficerowie Bundeswehry

zwiedzanie Würzburga i Norymbergii
Wyjazd: 24 września (sobota), godz. 19.00 spod DK LSM
Powrót : 01 października (sobota) , wcześnie rano
Naszym partnerem jest młodzież szkolna z gimnazjum (odpowiednik
polskiego LO) w Veitshöhheim i Würzburgu
Program dofinansowuje: Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży - PNWM,
Ośrodek Benediktushöhe w Retzbach i Dethloff Deutschschule
Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły.
Zgłoszenia: do

14.05. 2016r.

Spotkanie informacyjne: 10 września (sobota), godz. 13.40 w sali nr 3,
obecność obowiązkowa !
zapraszam!
dr Jadwiga Dethloff

Gra symulacyjna POL&IS"
zwiedzanie Würzburga i Norymbergii
Koszt wyjazdu:
1. w Retzbach każdy uczestnik opłaca koszt uczestnictwa w wysokości 50,00 Euro
2. koszty podróży + świadczenia: 320 ,00 zł, wpłata na konto szkoły lub
w sekretariacie
3. 20,00 zł (na drobne upominki dla referentów i organizatorów na miejscu) należy
wpłacić w sekretariacie szkoły
4. termin wpłat : do 30.05. zaliczka w wysokości 100,00 zł, do 5.09.2016r. reszta
Świadczenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

przejazd autokarem ( 2 kierowców), autokar jest cały czas do dyspozycji grupy
wyżywienie od kolacji 25.09. (niedziela) do śniadania 30.09. ( piątek)
zakwaterowanie w Ośrodku Szkoleniowym w Retzbach
gra PO&LIS – prowadzą oficerowie Bundeswehry
zwiedzanie Rezydencji w Würzburgu i zwiedzanie miasta
zwiedzanie Centrum Dokumentacji w Norymberdze, spacer po mieście
kopie
opiekunowie

Każdy z uczestników załatwia we własnym zakresie Europejską Kartę Ubezpieczenia
zdrowotnego.
Wszyscy uczestnicy niepełnoletni składają z kartą zgłoszenia pisemną zgodą
rodziców na wyjazd i podpisane oświadczenie, pełnoletni – podpisane przez siebie
oświadczenie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Karta zgłoszenia
Przyjmujemy tylko e-mailem na: info@dethloff.pl
Uwaga: należy podać dane zgodne z danymi w dowodzie osobistym lub paszporcie
Proszę, zapisując się w sekretariacie podaj swój adres e-mail, wyślemy Ci poniższą
tabelkę , wypełnij i wyślij na info@dethloff.pl.
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