
 

 

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW 

KOŁO MIEJSKO – POWIATOWE 
DZIECI, MŁODZIERZY I DOROSŁYCH 

W OLSZTYNIE 
10-437  Olsztyn,  ul. Kopernika 14A 

Tel. 502 792 490 

 

  

 Szanowni Państwo, 

 Koło Miejsko - Powiatowe Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Olsztynie zwracają się do człon-

ków PSD z propozycją wspólnego spędzenia czasu.  

 Nasze stowarzyszenie jest w swoich strukturach bardzo prężnie działająca jednostką. Odziały, 

Rejony, Koła mamy na terenie całej Polski. Każda z jednostek strukturalnych organizuje spotkania 

integracyjne dla swoich członków. I tu jest prośba skierowana do wszystkich członków PSD spotkaj-

my się na wspólnej integracji, na I ZJEŹDZIE SŁODZIAKÓW 2018r. 

Prośba skierowana jest do Państwa w roku obecnym, bowiem właśnie teraz i na początku roku 2018r. 

starać się będziemy o dofinansowania naszych działań. Może zaplanujmy w naszym budżecie wyjazd 

na I Zjazd Słodziaków. 

Bardzo serdecznie zapraszamy do Olsztyna, pięknego miasta otoczonego jeziorami, lasami i małymi 

urokliwymi miejscowościami. 

W załączeniu przesyłamy propozycję wspólnego spędzenia czasu. 

Koszty zjazdu uzależnione są od ilości uczestników. W załączeniu podajemy ceny jednostkowe nocle-

gów i ewentualnego wyżywienia na terenie kampusu studenckiego Kortowo w Olsztynie.  

Prosimy wszystkich zainteresowanych o przekazanie informacji dotyczących wielkości grup, czasu 

pobytu (noclegi), wyżywienia do końca stycznia 2018r.  

Wszelkie informacji i zgłoszenia przyjmuje Iwona Skrodzka 502 792 490. 

Cena Noclegu od osoby 

Rodzaj pokoju 
Dom Studenta nr:   

2, 3, 4, 6, 119 (segmenty) 

 3 osobowy 30 zł 

 2 osobowy 40 zł 

 1 osobowy 65 zł 

Uwaga: Zakwaterowanie dzieci do lat 4 bez-

płatnie pod warunkiem, że nie wymaga to 

zapewnienia osobnego łóżka i pościeli  

 

Ceny w zł / os. 
Posiłki w Kortowie: śniadania  10  

obiady  25  
kolacje  10  

Skansen w Olsztynku  bilet ulgowy 8  

Huta szkła w Olsztynku    

Pola Grunwaldu  bilet ulgowy 9  

Karczma w Gierzwałdzie kolacja  (około) 30  

Planetarium  bilet ulgowy 10  

Zamek w Olsztynie  bilet ulgowy 8  

Obiad na starym mieście   (około) 30  



Wieczorek integracyjny  II dnia (około) 50  
 

 

Program 

Proponowany termin I Zjazdu Słodziaków 2018r. 

 16-19.08.2018r. 

 

I dzień 16.08.2018r. (czwartek): 

 zakwaterowanie od godz. 14.00  

Jest możliwość wykupienia kolacji. 

 

II dzień 17.08.2018r. (piątek): 

 godz. 08.30 - 09.30 śniadanie 

 godz. 10.00 zbiórka przed miejscem zamieszkania, wyjazd do Olsztynka.  

 godz. 10.40 w Olsztynku proponujemy zwiedzanie skansenu i obiad. W ramach zwiedza-

nia spotkanie z zaprzyjaźnionymi stowarzyszeniami współpracującymi z PSD. 

 

    

 

 godz. 13.00 przejazd na pola Grunwaldu 

 godz. 16.00 przejazd do Gietrzwałdu na kolację i wieczorek integracyjny. Polecamy przed 

kolacją zwiedzenie Sanktuarium Gietrzwałdzkiego.    

 

 

 

III dzień 18.08.2018r. (sobota): 



 godz. 08.30 - 09.30 śniadanie 

 godz. 10.00 zbiórka przed miejscem zamieszkania, wyjazd do Olsztyna: 

 Planetarium 

 Starówka 

 Spotkanie z Kopernikiem na Olsztyńskim zamku  

 około godz. 13.30 obiad na starówce, po obiedzie czas wolny 

 

 godz. 19.00 zbiórka przed miejscem zamieszkania, wyjazd na wieczorek integracyjny 

 

 

IV dzień 19.08.2018r. (niedziela): 

 godz. 08.30 - 09.30 śniadanie 

 

Do godz. 11.00 wykwaterowanie 

 

    

 

 

Jeżeli nasuną się Państwu pytania dotyczące proponowanej integracji bądź inne propozy-

cje spędzenia czasu, prosimy o kontakt: 

 psdolsztyn@gazeta.pl  

 tel. 502 792 490 

 

 

 



 


