KOMUNIKAT
Wycieczka Zagraniczna
Spełniając oczekiwania członków Związku dotyczących ponownego
zorganizowania wycieczki, Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
„Glinik" w Gorlicach uprzejmie informuje, iż podjęła decyzję dotyczącą
zorganizowania takowej wycieczki w dniach 30 września, 01 października
2016 roku – 2 dni na WĘGRY do EGERU I MISZKOLCA , w liczbie 1
dużego autokaru tj. maksymalnie 48 osób. W przypadku dużego
zainteresowania wycieczką Związek rozważy możliwość uruchomienia 2
autokaru.
Z wycieczki mogą skorzystać członkowie Związku wraz z najbliższą
rodziną tj. mąż, żona, dzieci.
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” „Glinik” postanowiła
o dopłacie do wycieczki członkom Związku kwotę 200 zł. Pozostałą część
wpłaty uczestnicy dokonują od siebie, lub korzystają z możliwości zawartej
w Regulaminie podziału środków pkt. 5 ppkt. 1.
Aby wycieczka doszła do skutku organizator, czyli Związek musi znać
liczbę chętnych w ilości maksimum 48, a minimum 45 osób do skorzystania
z niej do dnia 19 sierpnia 2016 roku. W związku z powyższym liczba miejsc
jest ograniczona, a o udziale w wycieczce decyduje kolejność zapisu.
Zapisy na wycieczkę prowadzone są w siedzibie Związku począwszy
od dnia 08 do 19 sierpnia 2016 roku z podaniem imienia, nazwiska, daty
urodzenia i miejsca zamieszkania każdego uczestnika wycieczki i wpłatą
całości kosztów wycieczki tj. członek związku 295 zł. pozostali uczestnicy
495 zł.( minus ewentualne środki z kartoteki).
W razie wątpliwości lub pytań co do organizacji wycieczki proszę
dzwonić pod nr. tel. (18) 35-28-903.
Program wycieczki wraz z jej kosztami stanowi załącznik do
komunikatu. Organizator zastrzega sobie z przyczyn nie zależnych od niego
zmianę programu wycieczki.
Serdecznie zapraszamy.

Program dwudniowej Wycieczki EGER - MISZKOLC
30 września – 01 października 2016 rok.
1 dzień – Wyjazd z Gorlic o godz. 600 . Przejazd przez Słowację na
Węgry. Przejazd kolejką wąskotorową przez Park Narodowy
(ok. 1 godz.). Przyjazd do Egeru - spacer po miasteczku (Rynak,
Katedra, Wzgórze Zamkowe).
Pobyt w Dolinie Pięknej Pani - możliwość degustacji i zakupu win
w lokalnych piwniczkach.
Obiadokolacja w csardzie z winem i muzyką.
Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.
2 dzień - śniadanie. Przejazd do Miszkolc - Tapolcy ; całodzienny
pobyt na wyjątkowym w skali całej Europy kąpielisku termalnym
położonym w skalnych grotach i korytarzach.
Wieczorem ok 1800 wyjazd do Polski - po drodze postój na
obiadokolację. Planowane zakończenie imprezy ok. 2300
Cena: 495 zl/os.
Cena obejmuje:
1 nocleg ze śniadaniem w hotelu 2/3* (pokoje 2-,3-osobowe
z łazienkami)
2 obiadokolacje, w tym jedna z muzyką i winem
opiekę pilota
ubezpieczenie KL i NNW
bilety wstępu (Wzgórze zamkowe w Egerze, kolejka wąskotorowa,
baseny w grotach Miszkolc -Tapolca),
podatek VAT – marża.

