WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
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Warszawa, dnia 9 maja 2016 r.
L.dz. OWE 9/2016

Zacny Finalisto!
Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz Marszałek Województwa
Małopolskiego mają zaszczyt zaprosić na finał centralny XXXI edycji OWE,
który odbędzie się w dniach 3 – 5 czerwca br. w Krakowie.
Samorząd Województwa Małopolskiego z wielką radością będzie gościł po raz
pierwszy uczestników olimpiady na terenie Małopolski. Bogactwo przyrody
i krajobrazów oraz znaczący udział terenów przyrodniczo chronionych są chlubą
województwa. Będzie nam niezwykle miło poczęstować małopolskim smakiem
i małopolską gościnnością.
Finał organizowany jest we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz
Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Jesteśmy przekonani,
że piękno Małopolski oraz jego stolicy - Krakowa zachęci do podjęcia studiów, w tym
regionie, urzekającym nie tylko swą niepowtarzalną przyrodą. Wydarzenie objęte jest
patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy oraz Prorektora
Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. rozwoju prof. dr hab. Jolanty Flis.
Wszystkie koszty w tym: zakwaterowanie, wyżywienie, udział w wycieczce
terenowej i imprezach towarzyszących, pokrywają organizatorzy. Koszty podróży
będą zrefundowane na podstawie biletów i oświadczeń, zgodnie z aktualnie
obowiązującymi rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Opiekunów prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z organizatorami
w terminie 30-31 maja br. w celu ustalenia terminu przyjazdu oraz miejsca noclegu
grupy.
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Drogi Opiekunie!
Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz Marszałek Województwa
Małopolskiego mają zaszczyt zaprosić na finał centralny XXXI edycji OWE,
który odbędzie się w dniach 3 – 5 czerwca br. w Krakowie.
Samorząd Województwa Małopolskiego z wielką radością będzie gościł po raz
pierwszy uczestników olimpiady na terenie Małopolski. Bogactwo przyrody
i krajobrazów oraz znaczący udział terenów przyrodniczo chronionych są chlubą
województwa. Będzie nam niezwykle miło poczęstować małopolskim smakiem
i małopolską gościnnością.
Finał organizowany jest we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz
Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Jesteśmy przekonani,
że piękno Małopolski oraz jego stolicy - Krakowa zachęci Państwa do odwiedzenia
tego regionu jeszcze wielokrotnie. Wydarzenie objęte jest patronatem Marszałka
Województwa Małopolskiego Jacka Krupy oraz Prorektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego ds. rozwoju prof. dr hab. Jolanty Flis.
Wszystkie koszty w tym: zakwaterowanie, wyżywienie, udział w wycieczce
terenowej i imprezach towarzyszących, pokrywają organizatorzy. Koszty podróży
będą zrefundowane na podstawie biletów i oświadczeń, zgodnie z aktualnie
obowiązującymi rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Opiekunów prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z organizatorami
w terminie 30-31 maja br. w celu ustalenia terminu przyjazdu oraz miejsca noclegu
grupy.
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