ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Ogólnopolskie
Warsztaty Rzeczników Regionów i Rzeczników Intergrup, które odbędą się w dniach
19 – 21.10.2018 r. w Ośrodku Wypoczynkowym "Łucznik" w Sielpi Wielkiej.
Sielpia jest jedną z najchętniej odwiedzanych miejscowości wypoczynkowych
na Kielecczyźnie i tytułowana Perłą Województwa Świętokrzyskiego.
Ośrodek Wypoczynkowy "Łucznik" położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie
60-hektarowego jeziora. Budynek hotelowy, sala konferencyjna, stołówka, parking, plac
zabaw oraz altana leśna z grillem usytuowane są na 1-hektarowej zalesionej działce.
Do Naszej dyspozycji będą pokoje 2, 3, i 4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym
i balkonami. Cały obiekt jest monitorowany i przystosowany do pobytu osób
niepełnosprawnych.
Rezerwacji można dokonywać do 10 października 2018 r.:
- na adres: rezerwacja@sielpia.com z dopiskiem: Warsztaty Rzeczników 2018 r.
+ imię i nazwisko,
–
- bądź pod numerem telefonu: 608 503 571.
Wpłat za pobyt na warsztatach będzie można dokonywać gotówkowo na miejscu
w recepcji Ośrodka.
Koszty warsztatów:
- pobyt z wyżywieniem 180 zł (rozliczenie z Ośrodkiem),
- koszty organizacyjne 20 zł (płatne na miejscu przy rejestracji u koordynatorów
warsztatów).
Miejsce warsztatów: Ośrodek Wypoczynkowy "Łucznik", ul. Spacerowa 11, 26-200
Sielpia Wielka, tel. 41/ 372 02 96.
Koordynatorzy warsztatów

PROGRAM WARSZTATÓW:
PIĄTEK 19.X.2018
Od 15.00

Rejestracja uczestników.

18:00-19:00

Kolacja.

20.00-21.00

Spotkanie z przedstawicielem Rady Powierników.

SOBOTA 20.X.2018
8.00-9.00
9.00-13.00

Śniadanie.
Spotkania:

Rzecznicy Intergrup:
-

moje doświadczenie w służbie, jakie ma zadania i jak przebiega Intergrupa;

-

czy działają zespoły (komisje), kto przewodzi tym zespołom (komisjom);

-

czy w Intergrupie uczestniczą wszystkie służby grup;

-

dlaczego Delegaci KSK mają być na spotaniach Intergrup;

-

jak współpracujemy z innymi Intergrupami.
Rzecznicy Regionu:

-

zadania Rady Regionu;

-

jakie służby w Radzie Regionu;

-

spotkania wyborcze i niewyborcze Regionu;

-

współpraca z innymi Regionami.

13.00-14.00

Obiad.

15:00-18:00

Koncepcje strukturalne (Wiesław Suwałki).

18:00-19:00

Kolacja.

20:00-21:00

Pytania wątpliwości i problemy nurtujące Rzeczników.

NIEDZIELA 21.X.2018
8:00-9:00

Śniadanie.

9:00-11:30

Czy wrócę na Intergrupę(Region) i zamierzam lub nie zamierzam

przedstawić nowe propozycje? Wypowiedzi uczestników.

