MIKOŁOWSKIE SZKOLENIE PRZEWODNICKIE
Muzeum; Miasto; Śląski Ogród Botaniczny
20.05.2017
Program:
1. 08.30 - zbiórka uczestników przed (portiernią) wejściem do budynku
Miejskiej Placówki Muzealnej, zwiedzanie i później
spacer do
ewangelickiego kościoła św. Jana
2. 10.00 ‒ 11.00 – zwiedzanie kościoła św. Jana
3. 11.00 ‒ 13.30 ‒ zwiedzanie miasta, (kopiec – grodzisko, kościół MB
Śnieżnej i bazylika mniejsza św. Wojciecha), przerwa obiadowa
a dla chętnych...
4. 13.30 ‒ zbiórka grupy i przemieszczenie się do Śląskiego Ogrodu
Botanicznego
5. 13.45 – 16.00 zwiedzanie i wycieczka piesza na teren tzw. górnego
ogrodu; panorama Śląska i widoki na cztery świata strony z wieży
widokowej
6. Zakończenie, po integracyjnym ognisku przewidujemy ok. godz. 19.00
Informacje organizacyjne:
- Koszt całkowity – 12 PLN
- Dojazd na miejsce zbiórki i z miasta na teren Śląskiego Ogrodu Botanicznego (do punktu
wyjścia wycieczki) na teren wapienników organizują uczestnicy indywidualne. Przy zapisach
należy zadeklarować chęć uczestniczenia w pieszej wędrówce na terenie Śląskiego Ogrodu
Botanicznego
- Ubezpieczenie i wyżywienie we własnym zakresie. Członkowie PTTK mający opłaconą
składkę posiadają ubezpieczenie ustawowe
- Ilość miejsc ograniczona – 40 osób
- Zapisy przyjmuje Oddział PTTK Mikołów, uczestnicy powinni posiadać przy sobie
dokument tożsamości oraz przy zapisie zobowiązani są do podania nazwiska i imienia,
adresu zamieszkania oraz nr PESEL.
- Każdy z uczestników szkolenia indywidualnie zobowiązany jest do symbolicznego pokrycia
kosztów zwiedzanych obiektów sakralnych (trzy świątynie) w łącznej kwocie zł 3,00.
- Zapisując się na szkolenie uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na
uczestnictwo w imprezie oraz, że zapoznał się z programem tejże imprezy, warunkami
uczestnictwa i dokonując należnej opłaty za udział - akceptuje te warunki uczestnictwa.
Udział w imprezie biorą wyłącznie osoby pełnoletnie. Niepełnoletnie za zgodą organizatora
mogą brać udział wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Organizator zastrzega sobie
możliwość zmiany trasy bądź odwołania imprezy. Zapisanie się na szkolenie jest
jednoznaczne z wniesieniem opłaty ( do trzech dni od zapisu telefonicznego), która w
przypadku rezygnacji nie będzie zwracana.

Organizator:

Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych
O/PTTK Mikołów

