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Warsztaty szkoleniowo – integracyjne MAJÓWKA 2013   
Pałac i Folwark Galiny koło Bartoszyc   17 – 19 maja 2013 

Piątek 17.05.2013 

do godz. 19.00 Przyjazd i zameldowanie gości 

19.00 
Ognisko z pieczeniem kiełbasek i bigosem 
W trakcie ogniska udamy się na wycieczkę wozami konnymi 
Szlakiem Trzech Stawów aby pozwiedzać okolicę.  

 Nocleg w pokojach 2 osobowych z łazienkami 

Sobota 18.05.2013 

8.30 – 10.00    Śniadanie w formie bufetu 

10.00 – 10.30 Szkolenie firmy ALUFIRE  

10.30 – 10.55 Szkolenie firmy FERMACELL 

10.55 – 11.30 Przerwa kawowa 

11.30 – 12.00 Szkolenie firmy NOWA GALA 

12.00 – 13.00 Szkolenie firmy SOMFY 

13.00 – 14.00 Obiad  

14.00 – 15.00 Szkolenie firmy SCHWENK Insulation  

15.00 – 15.30 Przerwa kawowa 

15.30 – 16.30 Szkolenie firmy TRILLUX 

16.30 – 19.00 

Czas wolny /przerwa techniczna na przygotowanie sali do kolacji/ 
Możliwość bezpłatnego skorzystania ze sprzętu rekreacyjnego: 
rowery,  nordic walking, boiska sportowe, piłki, tenis stołowy, 
boule, wędki lub odpłatnie: jazda konna, Strefa Wellnees, Ruska 
Bania itp. 

19.00 Kolacja grillowa 

21.00 – 02.00 Zabawa taneczna /DJ/ 

 Nocleg w pokojach 2 osobowych z łazienkami 

Niedziela 19.05.2013 

9.00 – 10.00 Śniadanie w formie bufetu 

10.00 - 13.00 
Czas wolny – gry, konkursy i zabawy z wykorzystaniem 
produktów szkoleniowych przygotowane przez firmy prowadzące 
szkolenia 

13.00 Lunch, zakończenie spotkania 

UWAGA: ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN W PROGRAMIE.  

 

  



Wpłaty za szkolenie w wysokości: 

90 zł    członek SARP w wieku poniżej 30 lat 
120 zł   członek SARP w wieku poniżej 40 lat 
140 zł   członek SARP w wieku powyżej 40 lat 

 
Uwaga – aby skorzystać z powyższych stawek należy mieć opłacone składki w SARPie  
do końca marca 2013 włącznie – informację na ten temat należy przesłać mailowo z biura 
danego oddziału SARP (dla członków SARP Olsztyn wpłata składek będzie sprawdzana przy 
zapisach na szkolenie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

320 zł  koszt udziału dla osób towarzyszących, architektów niezrzeszonych w SARP 
oraz architektów, którzy nie mają opłaconych składek  

 
Uwagi. W cenie mamy zapewnione: 2 noclegi, pełne wyżywienie, udział w szkoleniach, imprezie tanecznej, 
wycieczce wozami konnymi, korzystanie ze sprzętu rekreacyjnego, zwiedzanie Majątku Galiny z przewodnikiem 
itp. We własnym zakresie należy zapewnić sobie napoje alkoholowe. Zwierzęta mile widziane.  

 
Dla osób towarzyszących (poza architektami), które nie chcą brać udziału w szkoleniu, 
proponujemy rowerową wycieczkę po okolicy. Osoby te mogą zostać wyposażone w tzw. 
„lunch boksy” i spędzić czas na łonie natury. Druga propozycja to wyjazd do Okręgu 
Kaliningradzkiego – w tej sprawie prosimy zainteresowanych o wcześniejszy kontakt w celu 
udzielenia informacji o potrzebnych dokumentach.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu prosimy najpierw o zgłaszanie się telefonicznie 
lub mailowo do biura SARP O/Olsztyn  tel. 89 527 33 57  lub  e-mail: 

olsztyn@sarp.org.pl 
Po sprawdzeniu możliwości skorzystania ze zniżki oraz wolnych miejsc – przekażemy 
wszelkie szczegóły dotyczące dokonania wpłaty potwierdzającej udział. Na tym szkoleniu 
mamy tylko 30 miejsc więc bardzo prosimy o szybkie zgłoszenia osób chętnych. Wszelkie 
informacje o miejscu szkolenia można znaleźć na stronie: www.palac-galiny.pl 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
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