
Wycieczka integracyjna w Bieszczady 

Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska w dniu 1 maja 2016 roku zaprasza swoich członków oraz 

osoby chętne z ich rodzin na wycieczkę integracyjną w Bieszczady.  

Program wycieczki: 

Godz. 7.25 – zbiórka i 7.30 wyjazd autokaru z parkingu przy WOSiR w Rzeszowie ul. Pułaskiego z tyłu 

za parkiem (jest możliwość pozostawienia do wieczora na miejscowym parkingu samochodów 

prywatnych) 

ok. godz. 10.30 przyjazd do Ustrzyk Górnych – spotkanie z kolegami-aptekarzami z OIA w Warszawie 

oraz być może również śląskiej OIA, którzy w tym czasie również będą w Bieszczadach. 

ok. godz. 11.00 wspólny wymarsz na wycieczkę górską na Połoninę Caryńską – przejście pasma 

połoniny Caryńskiej  

ok. godz. 17 przyjazd do Cisnej – obiadokolacja 

ok godz. 20-21-szej powrót do Rzeszowa 

Organizatorzy zapewniają w ramach wpisowego: 

 Przejazd autokarem w obydwie strony 

 Obiadokolację  

 Obsługę przewodnicką na szlaku 

 Ubezpieczenie NNW 

 Niezapomniane wrażenia 

 

Koszty uczestnictwa (wpisowe): 

15 zł członkowie POIA opłacający składki 

25 zł pozostali uczestnicy  

Zapisy prowadzi biuro POIA do dnia 22 kwietnia 2016 lub do wyczerpania miejsc. Na listę uczestników 

zostają wpisane osoby, które przy zapisie wpłacą wpisowe (koszty uczestnictwa) przelewem na 

konto: 60 1240 4751 1111 0010 6738 1114 (w tytule przelewu należy wpisać: Wycieczka 1 maja 2016 

wpłata za (imię i nazwisko uczestnika wycieczki). 

W razie rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce wpłata wpisowego nie podlega zwrotowi. 

Zgłoszenia uczestnictwa w imprezie zawierające imiona i nazwiska uczestników, informację                           

o przynależności do POIA, oraz numer telefonu kontaktowego, prosimy kierować na adres 

biuro@poia.pl, lub osobiście do Biura POIA. 

Na wycieczkę należy ze sobą zabrać w plecaku: 

 Suchy prowiant oraz termos z ciepłym napojem 

 Odpowiednie obuwie (nie szpilki i nie sandały) 

 Pelerynę przeciwdeszczową lub płaszcz foliowy (nie parasol) 

 Czekoladę (lub inne „szybkie kalorie”) 

 Koniecznie dobry humor 

Organizator zastrzega sobie zmianę programu wycieczki ze względu na warunki pogodowe. 


