Program IV ZLOTU PTI
LUSOWO 2014
Zapraszamy serdecznie na spotkanie w dniach 19-21 września 2014.

Piątek 19.09 - dzień dla amatorów wypoczynku nad jeziorem:
Możliwość zakwaterowania od godz. 15.00 w domkach 4-osobowych z pełnym
węzłem sanitarnym, ogrzewaniem, telewizorem, lodówką, czajnikiem etc (trzeba
zabrać ręcznik, mydło, szampon, żel pod prysznic ....!)
Dla chętnych –możliwość kąpieli, spacerów, zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum
Powstania Wielkopolskiego (na miejscu)
Obiad koło godz. 17.00 (propozycja: zraz wieprzowy, filrt z kurczaka, dorsz smażony
ale w razie zdecydowanych protestów – możliwość zamówienia z karty)
Wieczorem: ognisko integracyjne z kiełbaskami i kaszanką, ew. karaoke (w
przypadku niepogody tfu, tfu!!! kolacja: karkówka z grilla z surówkami)

Sobota, 20.09 – Dzień kreatywno - rekreacyjny I
Dla chętnych: poranna gimnastyka, kąpiel,
Śniadanie 8.30 -9.30
Godz. 9.45 -11.45 Pierwszy panel dyskusyjny
Inauguracyjne przemówienie Prezesa OW PTI i chętnych do zabrania głosu ...
Wystąpienia na okoliczność PTI – w miarę potrzeb, woli, chęci...
Godz. 11.45 – 12.00 Przerwa kawowa
Godz. 12.00 – 14.00 Drugi panel dyskusyjny
Godz. 14.00 -14.30 LUNCH (makaron z kurczakiem i warzywami w sosie
pomidorowym – menu do dyskusji...)
Godz. 14.30 – wyjazd do Poznania (autobus)
Spacer po Ostrowie Tumskim (1 godz)

Zwiedzanie ICHOT (1 godz)
Rejs statkiem po Warcie (1-1,5 godz) Przejazd kolejką wąskotorową do restauracji nad Maltą
Godz. 19.00 -obiad
Powrót do Lusowa ok godz 21.30
Nocne Polaków rozmowy,.... bez ograniczeń czasowych...

Niedziela, 21.09 – Dzień kreatywno - rekreacyjny II
Dla chętnych: poranna gimnastyka, kąpiel,
Śniadanie 8.30 -9.30
Godz. 9.45 -11.45 Trzeci panel dyskusyjny
Ciąg dalszy wystąpień wszystkich chętnych do zabrania głosu ...
Nadal: w miarę potrzeb, woli, chęci...
Godz. 11.45 – 12.00 Przerwa kawowa
Godz. 12.00 – 14.00 Czwarty panel dyskusyjny
Ciąg dalszy wystąpień wszystkich chętnych do zabrania głosu ...
Cały czas w miarę potrzeb, woli, chęci...
Podsumowanie, zamknięcie oficjalnej części Zlotu
Godz. 14.00 – Obiad
Dla chętnych po obiedzie: możliwość wyjazdu na Termy Maltańskie

