
 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYJAZDU ORAZ POBYTU GRUPY NAUCZYCIELI W RAMACH  

„WARSZTATÓW METODYCZNYCH JĘZYKA POLSKIEGO  

DLA NAUCZYCIELI POLONIJNYCH” W MYŚLENICACH 27.06.2022-09.07.2022 

 

1. Warsztaty są finansowane przez Samorząd Województwa Małopolskiego,  

z inicjatywy Komisji ds. Współpracy z Polakami i Polonią za Granicą Sejmiku Województwa 

Małopolskiego.  

2. Organizatorem pobytu jest Małopolska Szkoła Gościnności Małopolskie Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Myślenicach. Koordynatorem projektu: Jacek Róg tel. + 48 663 443 534.  

Miejsce pobytu nauczycieli to Internat Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności w 

Myślenicach, ul. Zdrojowa 18  32-400 Myślenice (dzielnica Zarabie). 

3. Słuchacze warsztatów metodycznych przyjeżdżają do Szkoły w Myślenicach i wyjeżdżają po zakończeniu 

warsztatów na własny koszt. Organizator pobytu nie zapewnia transportu z dworców, lotnisk do Szkoły i ze 

Szkoły. Do Szkoły-internatu w Myślenicach na Zarabiu z Krakowa kursują: autobusy oraz busy. Najlepsze 

połączenie to BUS spod lub obok Galerii Krakowskiej lub każdy inny, który jedzie w stronę Rabki lub 

Jordanowa i zatrzymuje się w Myślenicach przy Rondzie w okolicy dzielnicy Myślenice-Zarabie (ok. 700 m od 

Szkoły). 

4. Uczestnicy warsztatów będą kwaterowani w Szkolnym internacie w poniedziałek tj. 27 czerwca  

w godz. 8.00-21.00. Osoby, które przyjadą w innych godzinach bądź dniach proszone są o zgłoszenie tego 

faktu e-mailem modidz@zsp.edu.pl bądź telefonicznie na +48 663 443 534. 

 

5. Organizator pobytu zapewnia: realizację warsztatów, zakwaterowanie, pełne wyżywienie, ubezpieczenie, 

bilety wstępu do obiektów zwiedzanych wg programu oraz transport wg programu, w czasie pobytu. 

 

6. Dla uczestników są przewidziane warsztaty metodyczne języka polskiego na Uniwersytecie Pedagogicznym w 

Krakowie, w ilości 46 godz. dydaktycznych oraz wycieczki w turystyczno-krajoznawcze w obrębie 

Województwa Małopolskiego.  

 

7. W związku z intensywnym pobytem (wycieczkami) i zajęciami edukacyjnymi wskazany jest dobry stan 

zdrowia uczestnika. 

 

8. Szczegółowy plan pobytu i ewentualne jego zmiany ustala organizator. Harmonogram zostanie rozesłany na 

kilka tygodni wcześniej przed rozpoczęciem warsztatów, osobom zakwalifikowanym. 

 

9. Uczestnicy warsztatów są zobligowani do min. 80% frekwencji na zajęciach edukacyjnych, nie mogą oddalać 

się w czasie wycieczek lub opuszczać zajęć bez wiedzy i zgody organizatora. Wszystkie wyjazdy prywatne i 

wycieczki indywidualne poza zajęciami edukacyjnymi powinny być zgłaszane organizatorowi pobytu. 

 

mailto:modidz@zsp.edu.pl


10. Każdy uczestnik warsztatów powinien posiadać nr kontaktowy do opiekuna grupy:  

Ryszard Jacek Róg 663 443 534 i powinien pozostawić swój nr kontaktowy przynajmniej jednej osobie z 

grupy. 

 

11. Uczestników warsztatów obowiązuje punktualność i stosowanie się do uwag opiekuna grupy. 

 

12. Osoby, które posiadają kartę Polaka, proszone są o jej zabranie na przyjazd do Polski.  

 

13. Uczestnicy proszeni są o zaopatrzenie się w wygodne buty (eleganckie wg uznania ;)), nakrycie głowy, 

ewentualny strój kąpielowy i przeciwdeszczowy. Sugestie dotyczące ubioru wynikają z uwarunkowań 

pogodowych, rekreacyjnych i okazjonalnych. Zwracamy uwagę głównie na wygodne obuwie. 

 

14. Planowana uroczysta inauguracja zajęć edukacyjnych odbędzie się we wtorek 28 czerwca ok. 9.00 na 

Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w obecności przedstawicieli Uczelni oraz Samorządu 

Województwa Małopolskiego. 

 

 

 

Ryszard Jacek Róg 

tel. 663 443 534 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


