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Zrealizowany program
Das durchgeführte Programm
.\FINAL\Untitled-1.gif
1. Numer wniosku
    Antragsnummer   
Proszę przedstawić zrealizowany program spotkania z uwzględnieniem informacji o rodzaju zakwaterowania grupy gospodarzy i gości (zakwaterowanie u rodzin (1), namioty/schronisko/hotel (2), placówka kształceniowa (3)).
Bitte tragen Sie das durchgeführte Programm mit Angaben zur Unterkunftsart der Gastgeber und der Gastgruppe ein (Familie (1), Zeltlager/Herberge/Hotel (2) oder Bildungsstätte (3)).
Data
przedpołudnie,
popołudnie,
wieczór
 
Datum
Vormittag, 
Nachmittag, 
Abend
 
 
 
Punkty programu 
 
Programmpunkte
 
 
 
z grupą partnera
(tak/nie)
 
 mit Partner-
gruppe
(ja/nein)
Rodzaj zakwa-
terowania
(1, 2, 3) 
Unterkunftsart
(1, 2, 3)
Gospodarze
Gastgeber
Goście
Gäste
W przypadku braku miejsca przy ręcznym wypełnianiu wniosku, proszę powielić stronę.        
Wenn Sie das Formular per Hand ausfüllen und mehr Platz benötigen, kopieren Sie bitte diese Seite. 
1.6
Adobe InDesign CS3 (5.0)
Adobe PDF Library 8.0
D:20080422193723+02'00'
D:20080423184425+02'00'
Wylot grupy uczniów ZSŁ samolotem  liniowym Lufthansa /nr lotu LH1371/ z Krakowie do Frankfurtu Nad Menem. Przylot do Frankfurtu we wczesnych godzinach porannych, przejazd do Bad Homburg, zakwaterowanie w schronisku młodzieżom,śniadanie,zwiedzanie pałacu i ogrodów królewskich Bad Homburg, pierwsza wycieczka  do skansenu "Hessenpark" w górach Taunus, uczniowie na żywo poznawali tradycyjne heskie rzemiosła, na rozległym terenie skansenu oglądali  zabytkowe domy ze wszystkich zakątków Hesji, wspólne zajęcia warsztatowe polegające na budowie modelowych konstrukcji  szkieletowych typu "Fachwerk" -, powrót do schroniska, kolacja.
2
Śniadanie, wycieczka do miejscowości Lahn bei Weilburg,odbiór kajaków i sprzętu,spływ kajakowy o niskim stopniu trudności wzdłuż rzeki Lahn,powrót do schroniska, kolacja.
2
Śniadanie. Spotkanie z przedstawicielami władz miasta Frankfurtu w ratuszu Roemer. Wykład na temat znaczenia historycznego i gospodarczego miasta .Zwiedzanie zabytkowej części miasta .Powitanie w szkole przez dyrektora WvSS.Wprowadzenie do prac projektowych Arduino /Arduino to platforma, dzięki której można budować i programować urządzenia elektroniczne/Obiad.Powrót do schroniska, kolacja. 
2
Śniadanie.Prace projektowe w szkole.Obiad.Prace projektowe w szkole.Zwiedzanie nowoczesnego Frankfurtu.Powrót do schroniska, kolacja.
2
Śniadanie.Prace projektowe w szkole.Obiad.Prezentacja prac projektowych i ewaluacja projektu.Wyjście do miasta z wyjazdem na wieżę widokową Maintower.Grill w ogrodzie szkoły.Powrót do schroniska, kolacja.
2
Śniadanie. Wylot do Krakowa samolotem  liniowym Lufthansa  do Krakowa /nr lotu  LH1366/Przylot  grupy uczniów ZSŁ do Krakowa wczesnym popołudniem.
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