Klub Seniora
przy Oddziale PTTK w Rzeszowie
zaprasza we wtorek

24.09.2019
na wycieczkę do Lublina
Program
1.Zbiórka Dw. Gł. PKS w Rzeszowie, stanowisko M – godz. 6.00, wyjazd o godz. 6.10.
Powrót do Rzeszowa ok. 20.00
2.W czasie wycieczki będziemy zwiedzać:
 Ogród Botaniczny UMCS, spacer ok. 1,5 godz. (z miejscowym przewodnikiem),
 Muzeum Wincentego Pola (remont ulicy, przejście z parkingu do Muzeum ok. 20 min.):
= rękopisy i korespondencja W. Pola,
= unikalny zbiór polskojęzycznych globusów,
= wystawa czasowa: sztuka użytkowa XVIII i XIX w.,
= czas zwiedzania ok. 1,5 godz.,
 wystawę czasową na dziedzińcu Zamku: 450 lat Unii Lubelskiej,
 rynek Starego Miasta.
3.Obiad w barze (zupa, II danie, kawa lub herbata i ciastko).
4.Zapisy w Biurze Oddziału PTTK w Rzeszowie, ul. Matejki 2, II piętro, tel. 17 85 367 55.
W terminie od 26.08.2019 (poniedziałek) do 30.08.2019 (piątek), zapisy dla członków KS.
Od 2.09.2019 (poniedziałek), dla pozostałych chętnych.
5.Wpłata wpisowego do 17.09.2019 (wtorek):
- 85,- zł członkowie KS, z opłaconą składką członkowską PTTK za 2019 r.,
- 95,- zł członkowie innych kół i klubów, z opłaconą składką członkowską PTTK za 2019 r.,
- 105,- zł pozostali chętni na wyjazd.
Brak wpłaty wpisowego w w/w terminie, powoduje skreślenie z listy uczestników.
Dla wpłat przelewem – przyjmujemy datę wpływu środków na nasze konto bankowe.
6.Zabieramy wygodne obuwie do spaceru w czasie zwiedzania.
7.W ramach wpisowego zapewnia się:
- przejazd autokarem, opłaty parkingowe,
- obiad w Lublinie,
- ubezpieczenie NNW dla członków PTTK, z opłaconymi składkami za 2019 r.,
- opiekę pilota - przewodnika, bilety i przewodników w zwiedzanych obiektach.
8.Do zdobycia punkty do odznak:
- Turysta Senior: jeden wyjazd,
- Odznaka Krajoznawcza Polski:
= Ogród Botaniczny UMCS,
= Rynek Starego Miasta,
- Turysta Przyrodnik: Ogród Botaniczny UMCS 2 pkt.
9.Osoby nie należące do PTTK, ubezpieczają się we własnym zakresie.

Na wyjazd zaprasza Zarząd Klubu Seniora.
Wycieczkę prowadzi,
Stanisław Polański, przewodnik terenowy, tel. 605 346 876

