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Szanowna Pani
Ewa Koch
Prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich
w Ameryce

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ma zaszczyt zaprosić 14 osobową grupę dzieci i młodzieży
w wieku 10- 18 lat (wraz z opiekunem) na kolonie w terminie 16 – 29 lipca 2017r.
Uczestnicy kolonii będą zakwaterowani w Domu Polonii w Pułtusku (www.dompolonii.pultusk.pl/)
Zapewniamy bogaty program edukacyjno - patriotyczny i turystyczny.
Prosimy o rekrutację dzieci i młodzieży, które zdaniem Państwa kwalifikują się na kolonie;
w załączeniu przesyłam wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika oraz karty opiekuna, a także ramowy
program kolonii. Program ma charakter ramowy i może być modyfikowany. Jesteśmy otwarci także
na Państwa uwagi; ewentualne propozycje proszę zgłaszać do 1 czerwca 2017 (e-mail poniżej)
Proszę o przesłanie listy uczestników kolonii zawierającej imię i nazwisko, adres (miejsce)
zamieszkania oraz rok urodzenia dziecka i nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości na adres
e-mail: krzysztofpiekarski@yahoo.com w terminie do 1 czerwca 2017.
Wzorem lat ubiegłych proponujemy stworzenie listy rezerwowej, dzięki której będzie możliwe
uzupełnienie grupy w przypadku losowym.
Tegoroczne kolonie odbywają się w ramach akcji „Lato z Polską”, a ich motywem przewodnim jest
„Festiwal kultur”. Kolonie zostały sprofilowane tematycznie, zatem prosimy osoby zainteresowane
uczestnictwem o wybór na karcie zgłoszenia jednego profilu i ew. wskazanie profilu drugiego
wyboru. Chętnie przyjmiemy także Państwa propozycje przedstawienia dorobku artystycznego
uczestników.
Jednocześnie informuję, że wzorem lat ubiegłych koszty podróży do Polski i z powrotem poniesione
przez uczestników będą kwalifikowane jako wkład własny wpisany w projekt i w związku z tym
będziemy prosili o pozostawienie u nas oryginałów lub kopii biletów.

W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt:
Krzysztof Łachmański
+ 48 510 121 441
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