Szanowni Studenci!
Uprzejmie informujemy, że w związku z częściowym poluzowaniem
obostrzeń dot. z Covid - 19, Zarząd i Rada Programowa wznawia
zajęcia dla członków Stowarzyszenia GSUTW.
Proponujemy zajęcia, w reżimie sanitarnym, poza siedzibą
Stowarzyszenia w/g poniższego planu.
PLAN ZAJĘĆ GS UTW
MAJ- CZERWIEC 2021
1.

Data
15 22.05.2021r.

Dzień/godz.
Od soboty
15.05. do
soboty
22.05.2021r.

Rodzaj zajęć
Wyjazd do Świnoujścia, pobyt w Domu
Wczasowym „TEMIDA”.

2.

02.06.2021r.

środa

Rajd rowerowy na trasie:
Grodzisk Wlkp.-Woźniki -Grodzisk
Wlkp.
Zwiedzanie Klasztoru, zapewniamy
kawę, herbatę +drożdżówkę. Napoje
chłodzące we własnym zakresie.
Wyjazd do Nadleśnictwa Porażyn w
ramach projektu ”Windą do lasu”
realizowanego w ramach
Wielkopolskiego Programu
Operacyjnego przy współpracy z
Uniwersytetem Przyrodniczym w
Poznaniu.
W programie:

Lp

10:00 - 15:00

3.

10.06.2021r.

czwartek
12:00
powrót do
uzgodnienia
z
uczestnikami
wyjazdu

•
•

13:00- 13:40 zajęcia edukacyjne
– zapoznanie z OSW Porażyn.
od 14:00 ognisko na polanie
edukacyjnej zakończenie

Miejsce
Zbiórka
15.05.br. o
godz. 7:45,
wyjazd
godz.8:00
z przystanku
przy Liceum
Ogólnokształ
cącym w
Grodzisku
Wlkp.
Zbiórka 9:45
Targowisko
przy
„Promessie”

Zbiórka 11:45
Targowisko
przy
„Promessie”
Wyjazd o
godz. 12:00

ogniska wg uznania
uczestników
Zapewniamy bufet w wiacie: kawa,
herbata, zimne napoje, drożdżówki
kiełbaski +bułki.

4.

5.

17.06.2021r.

24.06.2021r.

czwartek
17.06.2021r.
godz.14:00
do 15:00
lub
godz.19:00
do 20:00

czwartek
10:00

Sekcja sportowa- gimnastyka w wodziezajęcia realizowane w ramach projektu
„Seniorze jest dobrze a może być
jeszcze lepiej”.
Zajęcia z instruktorem pływania.
Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć
finansowane w ramach projektu.
Wstęp na basen opłacają uczestnicy
zajęć, kwota od 10-15 zł w zależności
od liczby uczestników, płatne z góry za
m-c
ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO
2020/21
Wyjazd do Nadleśnictwa BabkiLeśnictwo Łękno
W programie:
• Zwiedzanie Rogalińskiego
Parku Krajobrazowego
połączone z prelekcją.
• przejazd do leśnictwa Łękno
(WIGWAM) na godz. 14:00 –
zajęcia edukacyjne, poczęstunek
przy ognisku.
Zajęcia w ramach projektu ”Windą do
lasu” realizowanego w ramach
Wielkopolskiego Programu
Operacyjnego przy współpracy z
Uniwersytetem Przyrodniczym w
Poznaniu.

Basen „Hotel
Reśliński”
ul. Środkowa
Grodzisk
Wlkp.

Zbiórka 9:45
Targowisko
przy
„Promessie”
Wyjazd o
godz. 10:00

UWAGA! Deklaracje udziału w rajdzie, wyjazdach edukacyjnych oraz w
zajęciach gimnastyki w wodzie należy zgłosić najpóźniej do dnia 31.05. 2021r.
w Biurze GSUTW osobiście lub telefonicznie w każdą środę od godz.13:00 do
15:00 , Tel. 791 983 323.

Pozostałe zajęcia zaplanowane w ramach projektu „Seniorze jest
dobrze a może być jeszcze lepiej” będą realizowane w roku
akademickim 2021/2022.
Ponadto informujemy, że GCPŚ „Promessa” w Grodzisku Wielkopolskim
realizuje zajęcia dla seniorów 60+ w ramach projektów edukacyjnych,
na które Państwa serdecznie zaprasza. Szczegóły dot. w/w zajęć
znajdują się na stronie internetowej GCPŚ „Promessa”:
https://www.facebook.com/PromessaGCPS/
https://grodzisk.wlkp.pl/aktualnosci/informacja-gcps-promessa

Zasady utrzymania reżimu sanitarnego związanego z Covid-19 na
zajęciach GS UTW w roku akademickim 2020/21.
• Na zajęcia należy przychodzić w maseczkach ochronnych na
usta i nos.
• Należy zachować dystans min.1,5 m od osoby.
• Podczas organizacji zajęć do dyspozycji studentów będą płyny
dezynfekcyjne.
• Udział w każdych zajęciach będzie potwierdzony podpisem
studenta na liście obecności.
Łączymy pozdrowienia dla wszystkich członków Stowarzyszenia
GS UTW, do zobaczenia na zajęciach.
Zarząd i Rada Programowa

