VIII

ŚWIATOWY ZLOT

MŁODZIEŻY

„Orle

POLONIJNEJ

Gniazdo 2011”

„Zadanie zrealizowane w ramach zlecenia przez Kancelarię Senatu RP zadań w zakresie opieki nad Polonią
i Polakami za granicą w 2011r.”
W PROGRAMIE:
¾ warsztaty dotyczące kultury średniowiecznej [do 25 osób]
Uwaga!
o przypisaniu do danego
warsztatu decyduje kolejność zgłoszeń
¾ wycieczki krajoznawcze
¾ koncerty i spektakl teatralny
¾ prezentacje grup warsztatowych
¾ sport i rekreacja, konkursy, ognisko
Szczegółowy program każdy uczestnik otrzyma
po przyjeździe na zlot.

Młodzi Rodacy!
Zapraszamy Was na
VIII Światowy Zlot Młodzieży
Polonijnej „Orle Gniazdo 2011”
pod hasłem
„Tu Polska się zaczęła”

TERMIN: 7-16 lipca 2011 r.
MIEJSCE: ośrodek wypoczynkowy
w BŁAŻEJEWKU k. Poznania

UCZESTNIKAMI ZLOTU może być młodzież polonijna w wieku 18-26 lat działająca lub
pragnąca aktywnie działać w ruchu polonijnym.

INFORMACJE WAŻNE DLA UCZESTNIKÓW ZLOTU:
Organizator zapewnia:
> zakwaterowanie [pokoje: 2-4 osobowe], pełne
wyżywienie, opiekę pilotów, opiekę medyczną i
program zlotu
> zlot rozpoczyna się obiadem w dniu 7 lipca
(czwartek) i kończy śniadaniem w dniu 16 lipca
(sobota)
> przewóz uczestników zlotu z dworca kolejowego lub
autobusowego z Poznaniu do miejsca zlotu (w dzień
przyjazdu) oraz z powrotem (w dniu wyjazdu)
> PUNKT INFORMACYJNY ZLOTU czynny będzie w
Poznaniu w dniu 7 lipca (czwartek) w holu dworca
kolejowego Poznań Główny w godz. 7.00-24.00
Podczas trwania zlotu obowiązuje zakaz
palenia papierosów i picia alkoholu.

Wymagania od uczestnika zlotu:
¾
¾
¾
¾
¾

¾
¾

¾

znajomość języka polskiego
aktywne uczestnictwo w programie zlotu
opłaca wpisowe w wysokości 180,00 złotych
/w dniu przyjazdu w biurze zlotu/
pokrywa we własnym zakresie koszty podróży
jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia
na czas pobytu w Polsce, natomiast uczestnik
zlotu z kraju Unii Europejskiej powinien posiadać
Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
przyjeżdża na zlot wyłącznie w dniu
7 lipca, a wyjeżdża w dniu 16 lipca
posiada odzież umożliwiającą udział w zajęciach
sportowych i turystycznych (w tym strój
kąpielowy i ręcznik)
pokrywa koszty napraw za spowodowane przez
siebie szkody

W PRZYPADKU POWAŻNYCH WYKROCZEŃ UCZESTNIK MOŻE BYĆ WYDALONY ZE ZLOTU PO UPRZEDNIM
POINFORMOWANIU ORGANIZACJI POLONIJNEJ I PLACÓWKI KONSULARNEJ

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać

do 10 CZERWCA 2011r.

na adres: WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA”, 61-772
POZNAŃ,
STARY RYNEK 51; TEL./FAX. (0-61) 853-19-61, TEL. (0-61)852-71-21,
E-MAIL: poznan@swp.org.pl

VIII ŚWIATOWY ZLOT MŁODZIEŻY POLONIJNEJ „Orle Gniazdo 2011”
Hasło zlotu „Tu Polska się zaczęła”

BŁAŻEJEWKO, 7-16 lipca 2011 r.

„Zadanie zrealizowane w ramach zlecenia przez Kancelarię Senatu RP zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011r.”

KARTA

ZGŁOSZENIA

1. IMIĘ I NAZWISKO (wpisać dużymi literami) .......................................................................................................
2. PŁEĆ K / M (właściwe podkreśl)

3. DATA I MIEJSCE URODZENIA ........................................................

4. ADRES ZAMIESZKANIA: MIASTO ........................................... KRAJ...........................................................
KOD POCZTOWY.................................., ULICA ………………………………. ............... …………….…………
NUMER DOMU…… NUMER MIESZKANIA .…… 5. NUMER TELEFONU ....................................................
6. E: MAIL .........................................................................................................................................................
7. KARTA POLAKA: TAK

NIE

8. STOPIEŃ ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO (właściwe podkreśl).: BARDZO DOBRY,

DOBRY, SŁABY

9. WYBIERZ TYP SPOTKAŃ WARSZTATOWYCH * ( zaznacz TYLKO JEDEN wybrany warsztat):
¾ uwaga!
o przypisaniu do danego warsztatu decyduje kolejność zgłoszeń !
I/ PLASTYCZNE >>
IV/ MUZYCZNE >>
VII/ RYBACKIE
>>

II/ TEATRALNE
>>
V/ TANECZNE >>
VIII/ WALK RYCERSKICH

III/ TKACKIE
VI/ WIKLINIARSKIE

>>
>>

.

>>

Organizator zapewnia:

> zakwaterowanie [pokoje: 2-4 osobowe] pełne wyżywienie, opiekę pilotów, opiekę medyczną i program zlotu,
> zlot rozpoczyna się obiadem w dniu 7 lipca (czwartek) i kończy śniadaniem w dniu 16 lipca (sobota).
> transport z dworca kolejowego do miejsca zlotu (w dzień przyjazdu) oraz z powrotem (w dniu wyjazdu),
> PUNKT INFORMACYJNY ZLOTU – dla przyjeżdżających pociągiem lub autobusem czynny będzie w dniu
przyjazdu w holu dworca kolejowego Poznań Główny w godz. 7.00-24.00.

Wymagania od uczestnika zlotu:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

posiada podstawową znajomość języka polskiego oraz aktywnie uczestniczy w programie zlotu
opłaca wpisowe w wysokości 180,00 złotych /wpłata w dniu przyjazdu w biurze zlotu/

pokrywa we własnym zakresie koszty podróży
jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia na czas pobytu w Polsce, natomiast uczestnik zlotu z kraju Unii Europejskiej
powinien posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
przyjeżdża na zlot wyłącznie w dniu 7 lipca, a wyjeżdża w dniu 16 lipca
posiada odzież umożliwiającą udział w zajęciach sportowych i turystycznych (w tym strój kąpielowy i ręcznik)
pokrywa koszty napraw za spowodowane przez siebie szkody

REGUŁĄ ZLOTU JEST POWSTRZYMANIE SIĘ OD PALENIA PAPIEROSÓW I SPOŻYWANIA ALKOHOLU.

W PRZYPADKU POWAŻNYCH WYKROCZEŃ UCZESTNIK MOŻE BYĆ WYDALONY ZE ZLOTU PO UPRZEDNIM
POINFORMOWANIU ORGANIZACJI POLONIJNEJ I PLACÓWKI KONSULARNEJ
..........................................................................

KIERUJĄCA ORGANIZACJA POLONIJNA

.

...........................................

PODPIS UCZESTNIKA

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać do 10 CZERWCA 2011r. na adres:
WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA”, 61-772 POZNAŃ,
STARY RYNEK 51; TEL./FAX. (0-61) 853-19-61,

E-MAIL: poznan@swp.org.pl

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji celów zlotu zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).”
............................................
PODPIS UCZESTNIKA

