
 

 

 
                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Komunikat organizacyjny nr 4: 

 
 

Sprawy organizacyjne:  
 

1. Cena 990,00 zł obejmuje nocleg w pokoju dwuosobowym; 

2. Dopłata do noclegu w pokoju jednoosobowym (z 18/19 i 19/20 kwietnia) wynosi 130,00 zł /osoba; 

3. Dodatkowy nocleg z 17/18 kwietnia wynosi 170,00 zł / osoba  (pytaj u Organizatora). 

 

Komitet Organizacyjny: 

1. Bożena Tabisz  - 603 378 397 

2. Anna Mielnik – 695 808 097 

3. Joanna Przybylska – 696 472 264 

4. Teresa Dzikowska – 692 231 502 

 

5. Rozpoczęcie Seminarium 18 kwietnia 2018r. 

 

1. 12:00 – 13:00                  Rejestracja uczestników Seminarium  

2. 12:30 – 13:45                  Obiad  

3. 14:00 – 14:10                      Rozpoczęcie Seminarium  Bożena Tabisz,  Prezes Oddziału SGP we 

Wrocławiu  

4. 14:10 – i dalej     Kontynuacja programu przygotowanego przez Organizatorów 

 

 

 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów  Stowarzyszenia 

Geodetów Polskich oraz Zarząd Oddziału SGP we Wrocławiu 

III seminarium szkoleniowe 

„Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny w infrastrukturze informacji 

przestrzennej” 

w dniach 18-20 kwietnia 2018r. we Wrocławiu, Hotel Śląsk, ul. Oporowska 60 
 

 

 

Seminarium objęte patronatem Głównego Geodety Kraju 
 

 

 

Seminarium objęte patronatem Wojewody Dolnośląskiego 
 

 



 

 

 

 

W czasie trwania seminarium zaplanowaliśmy dla Państwa: 

 

1.  Namiastkę Wrocławia (środa 18 kwietnia) tj. dwugodzinny spacer  z Przewodnikiem -  

„Wrocław w pigułce”  Wrocław -  Zabytkowe miasto na pograniczu trzech kultur. Stolica Dolnego Śląska. 

"Wenecja Północy". Przepięknie odrestaurowana. Pełna zabytków i atrakcji. Dziś urzeka na nowo swoim pięknem i 

pozostaje  

w pamięci każdego turysty. Jednak, aby odkryć piękno i tajemnice tego miejsca należy zaufać przewodnikowi. To on 

odkryje przed Państwem uroki tego miasta, poprowadzi grupę uliczkami pełnymi uroczych zakątków, opowie o życiu i 

zwyczajach dawnych mieszkańców, pokaże miejsca jakich na próżno szukać w przewodnikach. Niebanalnie, ciekawie, z 

pasją,  

z poczuciem humoru... 

 

2. Zwiedzenie Panoramy Racławickiej (to jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie podziwiać można relikt 

dziewiętnastowiecznej kultury masowej. Wielkie malowidło (15x114m), dzięki zespoleniu szczególnych zabiegów 

malarskich (specjalna perspektywa) i technicznych (oświetlenie, sztuczny teren, zaciemnione, kręte podejście), 

"przenosi" widza w inną rzeczywistość i inny czas. Panorama Racławicka to pierwsze i jedyne zachowane do dziś 

polskie dzieło tego rodzaju.) 
 

 

Serdecznie zapraszamy do Stolicy Dolnego Śląska, najpiękniejszego zakątka i regionu Polski, 

nieodkrytego, tajemniczego, pełnego przepięknych zabytków, krajobrazów i atrakcji turystycznych!  

 

 

Komitet Organizacyjny 


