DANE OSOBOWE UCZESTNIKA FORUM
Imię i nazwisko
…………………………………………..
Miejsce zamieszkania
…………………………………………..
…………………………………………..

XV FORUM
PUBLICYSTÓW
KRAJOZNAWCZYCH

Adres dla korespondencji
………………………………………….
………………………………………….
E-mail…………………………………..

Wielkopolskie
Spotkania Krajoznawcze

Telefon………………………………….
Data i miejsce urodzenia
…………………………………………
………………………………………...
Seria i numer dowodu osobistego
………………………………………….
Numer PESEL
………………………………………….
Posiadane uprawnienia PTTK
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….

ZGŁOSZENIA
Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać
pocztą (z dopiskiem FORUM na kopercie) lub mailem
na adres Komitetu Organizacyjnego w terminie do dnia
9 września 2011 r. W tym samym terminie oczekujemy
wpłacenia wpisowego w wysokości:
- 320 zł opłata normalna
- 300 zł opłata zniżkowa dla członków PTTK
- 250 zł opłata dla członków WKPK
W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:
- materiały programowe
- trzy noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienką
- wyżywienie od czwartku (obiad) do niedzieli (obiad)
- przejazdy i bilety wstępu
- bogaty program turystyczny
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji nadesłanych zgłoszeń. Dokumentem upoważniającym do udziału w Forum jest potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, które zostanie przesłane do dnia 15 września 2011 r.

Jaszkowo 2011

TEMAT

Przemiany krajobrazu kulturowego na obszarze
dużej aglomeracji na przykładzie Poznania
ORGANIZATORZY
Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych
w Poznaniu
przy wsparciu:
- Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
- Zarządu Głównego PTTK
- Oddziału Poznańskiego PTTK
- Burmistrza miasta Śremu
TERMIN I MIEJSCE
29.IX.—2.X.2011 r.
Centrum Hipiki Antoniego Chłapowskiego
Jaszkowo 16, 63-112 Brodnica
www. centrumhipiki.pl
UCZESTNICTWO
Do udziału w XV Forum zapraszamy autorów
publikacji, krajoznawców, przedstawicieli oficyn
wydawniczych.
Adres Komitetu Organizacyjnego Forum:
Oddział Poznański PTTK
Stary Rynek 90
61-773 Poznań
tel. 61 852 37 56
e-mail: oddzialpttk@bort.pl
Wpisowe prosimy przekazać na konto:
PKO BP I Oddział Poznań
50 1020 4027 0000 1902 0323 2196

PROGRAM
czwartek 29.IX.2011 r.
11.00 - zbiórka uczestników w Poznaniu, al. Marcinkowskiego, Muzeum Narodowe
- zwiedzanie budowy zamku królewskiego
13.00 - zwiedzanie Muzeum Narodowego Rolnictwa
w Szreniawie, w przerwie obiad
16.15 - wycieczka piesza w Wielkopolskim Parku Narodowym na trasie: Pożegowo – Jez. Góreckie - Jeziory
18.30 - zakwaterowanie w Centrum Hipiki
19.30 - kolacja
20.30 - otwarte zebranie Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych
piątek 30.IX.2011 r.
8.00 - śniadanie
9.00 - wyjazd do Śremu
10.00 - sesja „Przemiany krajobrazu kulturowego na obszarze dużej aglomeracji na przykładzie Poznania”
12.00 - zwiedzanie Śremu
14.30 - obiad
15.00 - wystawa publikacji o Śremie
16.00 - wycieczka statkiem „Bajka” rzeką Wartą na trasie
Śrem – Jaszkowo
19.00 - kolacja - ognisko organizowane przez burmistrza
Śremu
sobota 1.X.2011 r.
8.00 - śniadanie
9.00 - wycieczka programowa na trasie: Jaszkowo – Turew
– Rąbiń – Kopaszewo – Lubiń – Cichowo – Gostyń
– Dolsk
14.30 - w trakcie wycieczki obiad w refektarzu klasztoru
Filipinów w Gostyniu
19.00 - kolacja
20.00 - spotkanie dyskusyjne poświecone wydawnictwom
krajoznawczym oraz Przeglądowi Książki Krajoznawczej i Turystycznej (Toursalon)
niedziela 2.X.2011 r.
8.00 - śniadanie
9.00 - wycieczka programowa na trasie: Zaniemyśl – Koszuty – Środa Wlkp. – Kórnik
14.30 - obiad
16.00 - przyjazd na dworzec PKP do Poznania

KARTA ZGŁOSZENIA

Zgłaszam swój udział w XV Forum
Publicystów Krajoznawczych.
Wpisowe w wysokości ……………… zł
przekazano na konto organizatorów
w dniu ………………………………….
W przypadku dokonania wpłaty przez
instytucję lub organizację delegującą
prosimy o podanie nazwy i adresu podatnika oraz daty przelewu
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………….
……………………
podpis

