ZAPROSZENIE

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Zarząd Oddziału Warszawa Praga Południe
im. Zygmunta Glogera
oraz
HKT „TREP” PTTK
mają zaszczyt zaprosić
kol. …………………………………………….
na Uroczystą Wieczornicę z okazji
40-lecia Oddziału PTTK
i
35-lecia HKT „TREP” PTTK
która odbędzie się w dniu 26 września 2012 roku
o godzinie 16-tej
w siedzibie Oddziału w Warszawie, ul. Paca 44
(Szkoła Podstawowa nr 72)

PROGRAM OBCHODÓW:
I część
26.09.2012 – środa
16.00
16.45
17.30
18.00
19.30

- rozpoczęcie wieczornicy z udziałem uczestników, sympatyków oraz
zaproszonych gości (w trakcie przewidziano wystąpienia działaczy PTTK
oraz zaproszonych gości oraz wręczenie wyróżnień),
- multimedialna prezentacja historii Oddziału PTTK im. Z. Glogera oraz HKT
„TREP” PTTK oraz okolicznościowa wystawa dorobku turystycznego,
- spotkanie przy herbatce i kawie,
-krótki spacer z mapą po okolicy „Jubileuszowa gra na orientację” (dla
chętnych do udziału w zespołach lub indywidualnie),
- zakończenie wieczornicy, podsumowanie gry, wręczenie upominków,
naklejek, potwierdzenie pkt na OInO w książeczkach, itp.
II część

6.10.2012 – sobota
8.00
10.00-14.00
15.00
18.00-20.00
20.00-22.00
22.00

- wyjazd autokarem z Pl. Bankowego na XIII Zlot Turystów Mazowsza do
Mościbrodów koło Siedlec, (po wcześniejszym zgłoszeniu się w Oddziale do
25.09.2012 i opłaceniu wpisowego w wysokości: 1 dzień-20 zł, 2 dni-50 zł),
- miejska gra na orientację,
- uroczyste otwarcie Zlotu, wystąpienia organizatorów i zaproszonych gości
oraz wręczenie wyróżnień i listów gratulacyjnych Marszałka Województwa
Mazowieckiego,
- „Biesiada Turystyczna”, występy laureatów konkursów i zespołów
muzycznych,
- ognisko turystyczne,
- przejazd do miejsc zakwaterowania w Siedlcach (internat I Liceum
Ogólnokształcącego im. B. Prusa)

7.10.2012 – niedziela
8.00
9.00-11.00

- śniadanie w miejscu zakwaterowania,
- panel dyskusyjny „Kanon Krajoznawczy Województwa Mazowieckiego –
perły i perełki”,
9.00-13.00 - miejska impreza na orientację,
11.00-13.00 - zwiedzanie Siedlec z przewodnikiem na 3 trasach do wyboru,
14.00
- gorący posiłek i zakończenie Zlotu
Ps. Osoby które otrzymały koszulkę okolicznościową z okazji 40-lecia Oddziału, proszone są o
jej zabranie i założenie

