MAMA, TATA I JA
z wizytą u Ojca Mateusza
10-12 listopada, Sandomierz
Celem naszego spotkania jest:
 odkrycie walorów turystycznych Sandomierza i okolic,
 promocja turystyki rodzinnej, w tym wielopokoleniowej i hasła Wędruj z nami
ojczystymi szlakami,
 integracja rodzin biorących udział w ogólnopolskim konkursie Turystyczna Rodzinka
 spotkanie z piosenką turystyczną- udział w koncercie „Pomiędzy górami”
 poznanie nowych form wędrowania - TRInO
Organizatorzy:
 biuro Konkursu Turystyczna Rodzinka przy Zarządzie Głównym PTTK
 Oddział PTTK w Sandomierzu
Uczestnicy:
 Rodziny zainteresowane wspólnym wędrowaniem biorące udział
w Konkursie TURYSTYCZNA RODZINKA - edycja 2017
Zakwaterowanie
 Bursa Szkolna w Sandomierzu ul. Wojska Polskiego 22
Warunki uczestnictwa:
 Rodziny przyjeżdżają na własny koszt i ubezpieczają się we własnym zakresie
(członkowie PTTK z opłaconą składką za 2017 r. posiadają już ubezpieczenie w ramach
składki).
 Zgłoszenia rodziny dokonują na karcie zgłoszenia (dostępna na stronie
www.rodzina.pttk.pl), którą przesyłają na adres e-mail: poczta@rodzina.pttk.pl
do 25 września 2017 roku. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 Wpłacenie do dnia 15 października 2017 r. wpisowego w wysokości:
158 zł od osoby (pokój z łazienką),
138 zł od osoby (pokój bez łazienki),
68 zł dzieci śpiące z rodzicami (wyżywienie, koszulka),
bezpłatnie dzieci do lat 3 (bez wyżywienia, śpiące z rodzicami, bez koszulki)
na konto BS Sandomierz 06 9429 0004 2001 0010 2007 0001 PTTK Oddział w
Sandomierzu Ul. Rynek 12 27-600 Sandomierz z dopiskiem „warsztaty Turystycznych
Rodzin” (dowód wpłaty –
skan, ksero - wysłać na adres poczta@rodzina.pttk.pl)

PROGRAM SPOTKANIA

1 dzień (10 listopada 2017 roku)
do godziny 16.00 docieramy do miejsca noclegowego, zakwaterowanie
17.00 obiadokolacja – bursa
18.00 – Poznajemy Sandomierz
Wieczorem: spotkanie integracyjne rodzin - Poznajmy się przy piosence

2 dzień (11 listopada 2017 roku)
8-9.00 śniadanie – bursa

- warsztaty w Górach Pieprzowych z przewodnikiem (trasa zależna od warunków
pogodowych);
- Turystyczno-rekreacyjna impreza na orientację (TRInO) czyli krajoznawczo
poznajemy Sandomierz.
17.00 obiadokolacja w bursie
18.00 Spotkanie z piosenką koncert "Pomiędzy Górami". Wystąpią m.in.: Browar
Żywiec, Byle do Góry, Małgosia Lipińska z zespołem

3 dzień (12 listopada 2017 roku)
8.30 śniadanie w bursie, wykwaterowanie

W ramach wpisowego:
2 noclegi w bursie szkolnej (z pościelą), 2 śniadania, 2 obiadokolacje, koncert, materiały
krajoznawcze, koszulka.
Do zobaczenia na warsztatach

