Unia Europejskich Federalistów oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej
i Zastosowań Komputerów w Warszawie
mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w programie edukacyjnym:

„BIBLIOTEKI JAKO CENTRA INFORMACYJNE I MULTIMEDIALNE W HISZPANII”

Barcelona, Callela
Termin: 17-23.09.2017
Wyżywienie: śniadania, obiadokolacje
Transport: samolot
Cena: 2950 zł

GŁÓWNE ELEMENTY PROGRAMU:
Zapoznanie z zasadami organizacji i pracy narodowego systemu bibliotek w Hiszpanii.
Obserwacja funkcjonowania różnego typu bibliotek ze szczególnym uwzględnieniem
organizacji i funkcjonowania centrów informacyjnych i multimedialnych.
System kształcenia zawodowego nauczycieli i bibliotekarzy.
Zapoznanie z zasadami funkcjonowania i zakresem doradztwa dla bibliotekarzy.
Informacje dotyczące nowoczesnych technologii wykorzystywanych w bibliotekach.
Nawiązanie kontaktów pomiędzy bibliotekami polskimi i hiszpańskimi.
Elementy kulturoznawcze i turystyczne w czasie wolnym: Barcelona, Callela.
Po zakończeniu programu uczestnicy seminarium otrzymują certyfikaty,
które mogą być przydatne przy awansie zawodowym.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Termin: 17-23.09.2017
Grupa: 38 osób
Cena: 2950 zł obejmuje:
Przygotowanie programu
Przelot samolotem na trasie Warszawa – Barcelona – Warszawa
Transfery i przejazdy w Hiszpanii wg programu
6 noclegów w hotelu 4* w Calleli
Wyżywienie w hotelu: śniadania i obiadokolacje
Ubezpieczenie KL, NNW, Assistance w Signal - Iduna Polska TU S.A.
Wizytowanie placówek
Tłumaczenie wykładów oraz praktyczną pomoc kierownika wyjazdu i tłumacza.
Uwaga! Cena nie obejmuje przejazdu na lotnisko i z lotniska w Warszawie
Przystąpienie do programu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów związanych tylko i wyłącznie z realizacją wyjazdu edukacyjnego zgodnie z
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182)
Informujemy o możliwości zmiany wysokości sumy ubezpieczeniowej NNW. W przypadku chęci
dokonania zmiany prosimy o zgłoszenie informacji na 10 dni przed planowanym wyjazdem.
Rezerwacja miejsc:
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 12 grudnia 2016 r. Podstawą do rezerwacji miejsca jest
przesłanie e-mailem na adres hiszpania@oeiizk.waw.pl zgłoszenia zawierającego:
imię i nazwisko
adres zamieszkania
PESEL
telefon kontaktowy
e-mail
miejsce pracy
W terminie do 17.12.2016 należy wpłacić zaliczkę w wysokości 400 zł, do dnia 17.02.2017 kwotę
1000 zł, a do 17.06.2017 pozostałą kwotę tzn. 1550 zł na konto UEF- Polska.
Bank PKO Bank Polski S.A. 94 1440 1231 0000 0000 0542 9455
Przy wpłatach proszę dopisać: Barcelona_2017 oraz imię i nazwisko uczestnika

Kontakt:
Bożena Boryczka (OEIiZK) – tel. 693 280 623, e-mail: hiszpania@oeiizk.waw.pl
Lidia Solarek (UEF) – tel. (0-42) 630 08 22 wew. 204, e-mail: english@uef.lodz.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie!

