
 
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Olsztynie 

10-034  Olsztyn,     
ul. Kołłątaja 14      

tel.: (89) 527 33 57 
 

       

Warsztaty szkoleniowo – integracyjne MAJÓWKA 2014   
Pałac i Folwark Galiny koło Bartoszyc   9 – 11 maja 2014 

 
Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji warsztatów szkoleniowo – integracyjnych. 
W Folwarku i Pałacu Galiny chcemy się spotkać ponownie aby wspólnie spędzić czas  na 
przygotowanych dla nas szkoleniach jak również podczas świetnej zabawy terenowej 
„Galiniada”, biesiadzie przy ognisku, zabawie tanecznej i innych atrakcjach.  
 
Dzięki sponsorom wszyscy uczestnicy skorzystają z dofinansowania i dlatego za 
pobyt, pełne wyżywienie, noclegi i atrakcje płacimy tylko: 

95 zł    członek SARP w wieku poniżej 30 lat 
130 zł   członek SARP w wieku poniżej 40 lat 
150 zł   członek SARP w wieku powyżej 40 lat 
280 zł   koszt udziału dla osób towarzyszących, architektów niezrzeszonych  

w SARP oraz architektów, którzy nie mają opłaconych składek  
Uwaga – aby skorzystać z powyższych stawek należy mieć opłacone składki w SARPie  
do końca stycznia 2014 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). 

 
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.  
Wszelkie informacje o miejscu szkolenia można znaleźć na stronie: www.palac-galiny.pl 
 

Zapraszamy - zapisy przyjmujemy 10 kwietnia 2014 
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Program warsztatów - Piątek 9.05.2014 

od 14.00 
Przyjazd i zameldowanie gości / możliwość skorzystania z atrakcji  
Folwarku i Pałacu w Galinach z 20%rabatem 

19.00 
Ognisko z Panem Tadeuszem przygrywającym nam na gitarze  
 /menu - kiełbaska, bigos, pieczywo, smalec, pikle, domowy kompot, woda z cytryną, 
serwis szkła – napoje alkoholowe  we własnym zakresie/ 

 Nocleg w pokojach 2 osobowych z łazienkami 

Sobota 10.05.2014 

8.00 – 9.30    Śniadanie w formie bufetu 

10.00 – 10.30 Szkolenie w Kuźni - firma NOWA GALA  

10.30 – 10.55 Szkolenie w Kuźni – firma SOPRO  

10.55 – 11.20 Przerwa kawowa / kawa, herbata, ciasteczka maślane, cynamonowe i rogaliki/ 

11.20 – 12.00 Szkolenie w Kuźni - firma PONZIO  

12.00 – 13.00 Szkolenie w Kuźni - firma TRILUX  

13.00 – 14.00 
Obiad w Gospodzie  /krem z brokułów z prażonymi migdałami, filet z soli ze 

szpinakiem w sosie gorgonzolowym podawany na puree, tort makowy, woda z cytryną, 
domowy kompot/ 

14.00 – 14.50 Szkolenie firmy GEZE  

14.50 – 15.05 Przerwa kawowa / kawa, herbata, ciasteczka maślane, cynamonowe i rogaliki/ 

15.05 – 15.30 Szkolenie firmy FERMACELL  

15.30 – 15.55 Szkolenie firmy CLIMOWOOL  

16.00 – 19.30 

Galiniada – integracyjna gra terenowa oparta na historii Majątku Galiny 
/7 stacji tematyczno – zadaniowych, ucharakteryzowani animatorzy, efekty specjalne 

np. wystrzał z armaty, inscenizacja terenu gry, atrybuty kostiumowe, nagrody dla 
zwycięskiej drużyny/ 

19.30 – 24.00 

Kolacja integracyjna z zabawą taneczną (można wziąć płyty z muzyką) 
/schab karkowy z pieca w sosie z leśnych grzybów podawany z opiekanymi 
ziemniakami i kapustą w zalewie, przegryzki drobiowe w ziarnach i krążki cebulowe w 
cieście z sosem czosnkowym, deska serów warmińskich, roladki z cukinii i fety z 
dodatkiem limonki, bakłażan, pomidor i pieczarka z farszem, sałatka śledziowa z 
selerem naciowym, gruszką i kolendrą w sosie jogurtowym, sałatka z pomidorów i sera 
koziego w sosie bazylikowym, pieczywo na zakwasie, woda z cytryną, domowy kompot, 
serwis szkła barowego – napoje alkoholowe we własnym zakresie/ 

 Nocleg w pokojach 2 osobowych z łazienkami 

Niedziela 11.05.2014 

8.00 – 9.30    Śniadanie w formie bufetu / wykwaterowanie z pokoi hotelowych 

10.00 – 11.00 Szkolenie w Wozowni - firma HORMANN 

11.00 – 11.25 Szkolenie w Wozowni - firma ECOPHON 

11.25 – 11.40 Przerwa kawowa / kawa, herbata, ciasteczka maślane, cynamonowe i rogaliki/ 

11.40 – 14.00 
Spotkanie w sprawie prawa autorskiego, które poprowadzi nasz kolega 
arch. Włodzimierz Mucha - Wiceprezes ds. twórczości ZG SARP 

14.00 

Obiad w Gospodzie na zakończenie warsztatów  
/ krem jarzynowy z groszkiem i ziołową grzanką, wieprzowina w piwie na kaszy 
gryczanej z duszonym porem i ogórkiem małosolnym, sernik z sosem malinowym, woda 
z cytryną, domowy kompot/ 

UWAGA: ORGANIZATOR  ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA 
ZMIAN W PROGRAMIE 


