Pozvánka do partnerské obce Wojciechów (Polsko)
Obec Zbyslavice pořádá v rámci přeshraniční spolupráce
zájezd z Fondu mikroprojektů v Euroregionu s názvem –
Registrační číslo projektu:
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001586
Název projektu: Polsko-české partnerství bez hranic/Polskoczeskie partnerstwo bez granic

Kdy: sobota23:června 2018, odjezd
v
9:00 od zastávky autobusu ve Zbyslavicích,
příjezd v neděli . 24. června 2018 v odpoledních
hodinách.
Poplatek za osobu: ZDARMA
Počet účastníků zájezdu z obce Zbyslavice – max. 35,
pořadí dle data odevzdání přihlášky
Co je cílem projektu? Projekt je zaměřen na prohloubení
čerstvě navázané spolupráce mezi Zbyslavice a polskou
gminou Wojciechów. Účelem projektu je vzájemné bližší
seznámení se s historií a tradicemi zúčastněných obcí.
CÍlem projektu je Vzdělávání – předávání zkušeností
žáků ze Zbyslavice žáků z Wojciechówa v předmětu
anglického jazyka, matematiky prof. Hejného zábavnou
formou pomocí připravených pracovních listů, ukázkové
hodiny

národních jazyků. Sportovní aktivity - Program na hřišti
školy – sportovní utkání – kopaná, vybíjená, sportovní
soutěže sloužící k navázání lepších vztahů a poznání.
Harmonogram:
1. Odjezd v 23.6.2018
2. 9:00 ze Zbyslavic - příjezd cca 12:00 do partnerské PL
obce - Zbyslavice do Wojciechówa- oběd
3. Oběd CZ účastníků - 12:30
4. Prohlídka PL obce - 14:00 – 16:30 vč. návštěvy místní
školy, vystoupení našich žáků ZŠ
5. Vzdělávyací aktivity s ředitelkou školy a žáky zš
Zbyslavic a ředitelkou školy a žáky Wojciechówa
začátek v 1:00 - 16:30
6. Sporttovní aktivity –na hřišti – 16:30 – 18:307. 19:00 – opékání špekáčků, posezení u ohně
8. 22:00 – ubytování nocleh se snídaní
9. Ubytování (check-in) CZ osob - 18:00 – 19:00- večeře
10. ch - začátek ve 20:00 za účasti všech
zúčastněných partnerů společný společenský večer.
Dne 24. 6. 20168 se uskuteční návrat českých účastníků
domů..
9:00 – snídaně, mše k 500 letům vysvěcení kapli sv. Anny
ve Wojciechówe
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Termín závazného přihlášení - pátek 22. června 2016–
podmínka osobně odevzdání vyplněné přihlášky nebo je
možné zasslat e-mailem na starostka@zbyslavice.cz nebo
smskou na 731 446 953
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Svůj souhlas s použitím vámi poskytnutých osobních
údajů (jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefon, datum a
místo narození, číslo cestovního dokladu) vyjádříte,
pokud vyplníte závaznou přihlášku na akci na Vaše
osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě
způsobem nebo v tištěné podobě m, pouze po dobu
nezbytnou k naplnění účelu jejich zpracování, a nebudou
poskytovány třetím osobám mimo ubytovací zařízení hot
lana Kameniu a autobusového dopravce (seznam
cestujících při přejezdu hranice).
Veškeré osobní údaje budou zpracovávány nebo
zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Všechny
osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci
plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností,
jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností
mlčenlivosti.
Svůj souhlas se zpracování poskytnutých osobních údajů
můžete kdykoli odvolat zasláním písemného
prohlášení mailem na adresu nebo korespondenčně na

Závazná přihláška – odevzdejte na Obecní úřad ve
Zbyslavicích
Jméno účastníka
…………………………………………………………………………………
………………………………………….
Bydliště……………………………………………………………………………
……………………………………………….
Datum
narození……………………………………………………………………….
Odevzdáno dne

………………………………

Podpis účastníka …………………………………………………….........

