Harmonogram spotkań członków Klubu Seniora w okresie I - III 2018 r.

LP

Data spotkania

Temat spotkania

UWAGI

1

10.01.2018 r.
godz.14:00

Mój kręgosłup

Pan Profesor dr hab. Tomasz
Karski

2
3
4.

5.

6.

17.01.2018 r.
godz.12:00
14.02.2018 r.
godz. 14:00
21.02.2018
Godz.11:00

14.03.2018.
godz.13:00
21.03.2018

Zwiedzanie wystawy w
Galerii Labirynt
„A może to miłość”
Zwiedzanie wystawy w
Galerii Sztuki Współczesnej

Spotkanie Wielkanocne w
siedzibie Klubu
Wycieczka do Puław i
Czarnolasu

Zbiórka o godz.11:55 na ul.
Popiełuszki róg Poniatowskiego
Spotkanie „ Walentynkowe „ przy
kawie, poezji i muzyce w siedzibie
Klubu.
Zbiórka 10:55 ul. Grodzka 19
Z udziałem radców prawnych
seniorów oraz Pana Dziekana i
członków
Rady OIRP w Lublinie
Zbiórka o godz.9:00 na parkingu
przy Globusie

Uwagi:

1.Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Klub organizuje pod koniec marca
jednodniowa wycieczkę do Puław (zwiedzanie muzeum Czartoryskich ) i
Czarnolasu (zwiedzanie muzeum Jana Kochanowskiego i przyległego parku).
zapisy chętnych przyjmowane są do dnia 14 marca 2018 r. r. pod telefonem
697 070 201 lub 502 114 875. Ilość miejsc ograniczona.
2. Na przełomie maja i czerwca organizujemy wycieczkę 7 dniową do Paryża
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zapisy na wycieczkę (koszt uczestnika
seniora około 1000 złotych) wraz z wpłatą zaliczki w kwocie 400 zł. do dnia 25
lutego 2018 r. u koleżanki Krystyny Bryłowskiej tel. kom. 697 070 201 lub
kolegi Jana Rybojada tel. kom 502 114 875.

W programie oprócz zwiedzania zabytków i instytucji kultury Paryża
zwiedzanie: Luxemburga, Achen ( dawniej Akwizgran) , Strasburga , Reims i
Kolonii.
Na wycieczkę zapraszamy także radców prawnych oraz i aplikantów dla
których koszt wycieczki wynosi 1900 złotych.
3.W miesiącach letnich od kwietnia do sierpnia planujemy po jednej w każdy
miesiącu wycieczce jednodniowej na terenie Lubelszczyzny i województw
ościennych. O miejscach l i terminach wycieczek będziemy informować na
stronie internetowej OIRP Lublin i na tablicy informacyjnej w siedzibie naszej
Rady
Uwaga 2:
W przypadku deszczowej lub mroźnej pogody termin wycieczki do Puław i
Czarnolasu może ulec zmianie o czy powiadomimy na stronie internetowej
OIRP

