Gersheim, 30.4.10
Drodzy Rodzice, drodzy Uczniowie,
zbliżają się wakacje, a wraz z nimi wyjazd na polsko – niemieckie obozy językowe w Gersheim. W tym
roku polska młodzież już po raz piąty będzie miała okazję uczyć się języka niemieckiego w naszym
ośrodku, mam nadzieję, że i tym razem będą równie zadowoleni z pobytu, jak ich poprzednicy w ubiegłych
latach.
Pragnę podziękować przede wszystkim za zaufanie, jakim nas Państwo darzycie, powierzając nam pod
opiekę swoje dzieci.
W celu omówienia szczegółow wyjazdu i pobytu uczestników obozu językowego zapraszam serdecznie
Rodziców i Młodzież na spotkanie
w pią tek, 18 czerwca o godzinie 18.00
w siedzibie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie,
przy ul. Partyzantów 10 A.
Ci z Państwa, ktorzy nie będą mogli wziąć udziału w spotkaniu, najważniejsze informacje znajdą
w tym liście.
Obozy językowe odbywają się pod patronatem Petera Müller - Premiera Landu Saary i dr Simone
Peter – Ministra Ochrony Środowiska Kraju Saary.
Także w tym roku, oprócz udziału w kursie języka niemieckiego, oferujemy uczestnikom ciekawy program
popołudniowy. Kurs jezykowy obejmuje w sumie 40 godzin nauki i prowadzony jest przez
doświadczonych nauczycieli(trzech native speaker i jedna polską nauczycielka), na trzech różnych
poziomach zaawansowania. Zajęcia odbywają się w godzinach przedpołudniowych, natomiast
popołudniami i w weekendy oferujemy między innymi:
- jednodniowe wycieczki do Paryża i Strasburga
- wycieczki do Trewiru i Saarbrücken
- jazdę na rowerze, basen, rajdy, strzelanie z łuku, zajęcia sportowe, grillowanie, muzykowanie,
zajęcia plastyczne, jazdę na rolkach, wędrówkę szlakiem sowy, itp.

Największą atrakcję pobytu stanowić będzie niewątpliwie jednodniowa wycieczka do Paryża
pociągiem TGV i zwiedzanie miasta w grupach, pod okiem opiekunów. Za dodatkową opłatą ( 100 zł
= 25 €) zwiedzanie Paryża może się odbyć piętrowym autokarem, przejeżdżającym obok
najważniejszych zabytków miasta.
Obecnie jesteśmy na etapie dopracowywania szczegółów programu, który ze względu na
niekorzytne warunki pogodowe może ulec nieznacznej zmianie.
Oferujemy również zajęcia dodatkowe, z których można korzystać indywidualnie.
Proszę pamietać o kieszonkowym na napoje, lody, itp. Wyżywienie w ośrodku Spohns Haus obejmuje
trzy posiłki na dobę oraz podwieczorek ( owoce, ciasto).
W poniższej tabelce znajdą Państwo informację o miejscach zbiórek i godzinach odjazdu
autokaru. Prosimy uprzejmie o przekazanie informacji pani Drozdowskiej, gdzie młodzież będzie się

dosiadać. Autokar nie może zbaczać z wyznaczonej trasy, istnieje natomiast możliwość dosiadania się
w miejscach leżących na niej.
Wyjazd młodzieży na każdym z turnusów zaplanowany jest na niedzielę po południu, dokładną
godzinę przyjazdu na miejce przekażą Państwu dzieci.
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W tym roku nad bezpieczeństwem młodzieży czuwać będą nasi opiekunowie:
-

Aleksandra Kalemba 0 509 547 490 ( Przemyśl)
Barbara Drozdowska 0 694 128 130( Przemyśl)
Dorota Niedenthal 0 509 323 286 ( Kraków)
Gabriela Szwarczyńska 0 602 758 675 ( Kraków)

Ośrodek Spohns Haus – tel. : 0049 6843 - 58999 – 0, lub 58999 – 13
Hans Bollinger – tel. kom. 0049 – 1712613123
Hans Bollinger – mail : Hans.Bollinger@spohnshaus.de
Przypominamy o Karcie Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego - wystawiana
przez oddziały NFZ. Organizator ze swej strony podjął się pokryacia kosztów dodatkowego
ubezpieczenia medycznego: Koszty leczenia i pomoc w podróży zagranicznej /Towarzystwo
Ubezpieczeniowe Allianz/.
Młodzież objęta jest opieką medyczną, sąsiadujemy także z oddziałem Czerwonego Krzyża.
Pragnę jeszcze zwrócić Państwa uwagę na następujące kwestie związane z wyjazdem:
-

spożywanie alkoholu i palenie papierosów jest surowo zabronione
proszę pamiętać o prowiancie na drogę, młodzież dotrze na miejsce w niedzielę po

-

południu, a pierwszy posiłek zostanie wydany o godz. 18.00
młodzież może bezplatnie dzwonić na telefony stacjonarne w Polsce
co trzy dni można oddawać zabrudzone ubrania do pralni należącej do ośrodka, nie ma
więc potrzeby zabierania dużej ilości odzieży

Uwaga :
proszę o dokonanie wpłaty drugiej części należności za udział w obozie do 19 czerwca.
Wszystkim Uczetnikom życzę udanego i interesującego pobytu w Ośrodku Spohns
Haus.
Z poważaniem,
Hans Bollinger

