
 

POLSKIE ZRZESZENIE  

INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH 
                        ZARZĄD ODDZIAŁU PODKARPACKIEGO 

 

35-959 Rzeszów, ul. Kopernika 1 

tel./fax:  (17) 85 342 49 

                      NIP 813-33-17-378    KRS – 0000053547    Regon 000-671-473-00171 

                   Nr konta: Pekao S.A. O/Rzeszów 03124026141111000039587107 

                     e-mail: pziits@poczta.onet.pl, www.pzits.rzeszow.pl  
 
 

                               Członkowie wspierający Podkarpacki Oddział  PZITS:                                                                                                  

                     P.P.H. Integral Sp. z o.o., P.P.M. Klimawentex Sp. z o.o., MPEC Sp. z o.o. w Mielcu,                

                     MPEC- Rzeszów Sp. z o.o., MPGK Krosno Sp. z o.o., MZBM Sp. z o.o. w Rzeszowie, 

 MZK Sp. z o.o. w Leżajsku   

             
        Rzeszów, dnia 28.08.2014 r.        

 

KOMUNIKAT 

Szanowne koleżanki i koledzy! 
 

       Zarząd Podkarpackiego Oddziału PZITS planuje zorganizowanie w dniach  

19 - 21.09.2014 r. jesiennej wycieczki technicznej połączonej ze zwiedzaniem 

i odpoczynkiem dla swoich członków, ich rodzin i osób towarzyszących . 

W załączeniu przedstawiamy propozycję programu wycieczki i warunki uczestnictwa . 

 

1. Wyjazd 19.09.2014 r., godz. 07:00 z parkingu ROSiR ul. Pułaskiego (piątek). 

2. Przyjazd do Arłamowa, godz. 10:00 zwiedzanie infrastruktury technicznej 

w Arłamowie. 

3. Przejazd do Przemyśla przez Kalwarię Pacławską. Zwiedzanie Przemyśla  

z przewodnikiem, obiadokolacja, czas wolny, nocleg w hotelu Accademia  

w centrum Przemyśla.  

4. Sobota 20.09.2014 r., śniadanie w hotelu, wyjazd do Leska, jeżeli dopisze pogoda 

spływ pontonami po Sanie, obiadokolacja i nocleg w zamku Kmity (Pensjonat 

„Zamek”), wieczorem ognisko lub grill. 

5. Niedziela 21.09.2014 r., śniadanie w Pensjonacie, wyjazd do Sanoka, zwiedzanie 

Zamku z przewodnikiem (zbiory ikon, wystawa obrazów Beksińskiego), obiad 

w drodze powrotnej. 

6. Powrót do Rzeszowa w godzinach popołudniowych. 

 

Warunki uczestnictwa : 

 dla członków PZITS odpłatność 100 zł 

 dla pozostałych osób odpłatność 150 zł 

 

 O zorganizowaniu wycieczki zadecyduje ilość co najmniej 20 chętnych. Przy większej 

ilości chętnych decyduje kolejność zgłoszeń.  

Prosimy o przesłanie zobowiązujących deklaracji uczestnictwa e – mailem, telefonicznie  

(poniedziałek i piątek godz. 8 – 11 ) lub pisemnie do dnia 08.09.2014 r. 

 

W deklaracji prosimy podać : imię i nazwisko  

                                                informacje do kontaktu (e-mail, nr telefonu, adres) 

Informację o formie dokonania wpłat podamy w drugim komunikacie, po ustaleniu listy 

uczestników . 

Zapraszamy do udziału w wycieczce . 

 

                                                                        Przesyłamy pozdrowienia i wyrazy szacunku  

                                                                                  Zarząd O/PZITS w Rzeszowie                                                

 

mailto:pziits@poczta.onet.pl

