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Szanowna/y Koleżanka/Kolega

wg rozdzielnika

Dotyczy: wycieczki techniczno –krajoznawczej ZPUE 2014

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniach  23-24.05.2014  planowana jest wycieczka techniczno -krajoznawcza    ZPUE 2014.
Program ramowy wycieczki:

  23.05.2014r. (piątek)
Gliwice   730   - zbiórka ul. Na Piasku (boczna Placu Piastów) i odjazd autokaru
Włoszczowa 1000  - Rozpoczęcie części seminaryjnej (Villa Aromat)

Powitanie Gości, ogólna prezentacja oraz film przedstawiający potencjał firmy ZPUE

1030  - Prezentacja techniczna (Hubert Kania)
• Rozdzielnice nN ogólna charakterystyka produktów (Instal-Blok, ZR-W, ZMR);

• Rozdzielnice nN ogólna charakterystyka produktów (Instal-Blok, ZR-W, ZMR);

• Rozdzielnice SN dedykowane do stosowania w przemyśle (RELF, RXD);

• Rozdzielnice SN typu Rotoblok, Rotoblok SF, TPM (budowa, rozwiązania konstrukcyjne);

• Kontenerowe stacje transformatorowe – budowa, zasady doboru, możliwości produkcyjne:

1200  - Obiad – restauracja w Vilii Aromat
1300  - Zwiedzanie zakładu:

• rozdzielnic nN oraz SN,
• kontenerowych stacji transformatorowych w obudowach metalowych oraz betonowych,
• strunobetonowych żerdzi wirowanych

1600  - Podsumowanie seminarium, dyskusja
1800  - Uroczysta kolacja, panel dyskusyjny

24.05.2014r. (sobota)
Włoszczowa  800   - śniadanie

900  - odjazd autokaru
 Nowa Słupia   1000  - wycieczka w Góry Świętokrzyskie:

- Dymarki; Świętokrzyski Park Narodowy: tzw. Droga Królewska, zwiedzenie kompleksu Św. Krzyż: 1000-
letni Klasztor; Adoracja Relikwiarza; Muzeum Diecezjalne; Kościół; podziemia klasztorne; Muzeum 
Świętokrzyskiego Parku narodowego; galeria widokowa nad Gołoborzem: zejście do Huty Szkła  

Kielce 1500  - obiad oraz zwiedzanie miasta: 
Pałac Biskupów Krakowskich; bazylika katedralna, Park Miejski; rez. geologiczny Kadzielnica

Gliwice 2000  - powrót do Gliwic

Jest to program ramowy i może być zmodyfikowany w zależności od warunków miejscowych i pogodowych. 
Wpisowe od SEP-ca wynosi 85 zł a od osoby towarzyszącej 225zł. 
Ze względów organizacyjnych, zgłoszenie udziału z opłatą wpisowego należy dokonać w sekretariacie SEP do dnia  29.04.2014r.



Z uwagi na pojemność hotelu, ilość miejsc na wycieczce ograniczona do liczby 40 osób. W przypadku, gdy liczba chętnych 
przekroczy pojemność hotelu, Prezydium Gliwickiego Oddziału SEP ustali listę uczestników kierując się liczebnością i aktywnością 
członków Koła oraz społeczną pracą na rzecz Oddział SEP. 

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Prezes Oddziału Gliwickiego SEP

Jan Kapinos    
Rozdzielnik:
- Zarząd OG;  KR;  Sąd Koleżeński
- Prezesi Kół SEP
- Członkowie Honorowi SEP; 
- Zasłużeni Seniorzy SEP

Kopie:
- a/a
-Zespół Integracyjny


