Program sympozjum i uroczystości jubileuszowych we Lwowie
z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich
w dniach 26-28 września 2019 r.
(wersja uproszczona)
Dzień pierwszy, 26.09.2019 r. (czwartek)
1. Wyjazd autokarami z Hotelu Prezydenckiego w Rzeszowie (ok. godz. 9.00).
2. Zakwaterowanie w hotelu Dniestr (14.00).
3. Cmentarz Łyczakowski – złożenie wieńców na grobach (w tym Prof. Dzieślewskiego, po
renowacji SEP).
4. Cmentarz w Brzuchowicach (dzielnica Lwowa) – złożenie wieńców na grobach Prof.
Sokolnickiego i Jego żony (oba groby po renowacji SEP).
5. Msza św. w intencji elektryków i Stowarzyszenia w Bazylice Archikatedralnej we Lwowie
– godz. 18.00.
6. Kolacja w hotelu Dniestr.

Dzień drugi, 27.09.2019 r. (piątek)
godz. 9.00 – Politechnika Lwowska – Sympozjum naukowe polsko-ukraińskie nt. „Rozwój
elektrotechniki i działalności stowarzyszeniowej w ośrodku lwowskim w latach 1919 –
2019”.
godz. 11.00 – Odsłonięcie tablicy pamiątkowej (w przerwie sympozjum).
godz. 15.00 – Obiad w hotelu Dniestr.
godz. 18.00 – Uroczysty koncert w Filharmonii Lwowskiej.
godz. 20.30 – Uroczysta kolacja i jubileuszowe spotkanie ukraińskich i polskich elektryków.

Dzień trzeci, 28.09.2019 r. (sobota)
godz. 9.00 – Zwiedzanie Lwowa z przewodnikiem (zakupy).
godz. 13.00 – Obiad w hotelu Dniestr.
godz. 15.00 – Wyjazd do Polski.
(ok. godz. 17.00-18.00 pod Hotelem Prezydenckim w Rzeszowie)

Koszt udziału:
1. dla osoby z oddziału nieposiadającej osobowości prawnej – 1100 zł (nota)
2. dla osoby z oddziału posiadającego osobowość prawną – 1100 zł + VAT (faktura)

Zapisy:
1. Zapisy proszę kierować na adres SEP Oddział Rzeszowski z podaniem:
a) imienia i nazwiska;
b) numeru i serii (ważnego) paszportu;
c) wpłaty zaliczki 50% (550 zł (+/- VAT) na konto SEP nr: 10 1090 2590 0000 0001 3586 8008
z dopiskiem SEP Lwów 2019 ( adres właściciela konta: SEP Oddział Rzeszowski,
ul. Kopernika 1);
d) wpłaty I raty i zapisy należy dokonać do 30.07.2019 r.;
e) wpłata II raty – do 30.08.2019 r.

Adresy kontaktowe:
a) zarzad@seprzeszow.pl
b) boleslawpalac57@gmail.com
telefon do biura w Rzeszowie: 17 853 47 22
telefon dodatkowy (B. Pałac): 602 703 662

UWAGA! Istnieje możliwość skorzystania z Hotelu Prezydenckiego
w Rzeszowie przed wyjazdem do Lwowa.
Rezerwując pokój, proszę podać hasło SEP Lwów 2019 r. (lub na nazwisko PAŁAC)

Poniżej oferta hotelu:
Pokój 1-osobowy w standardzie 3*-155 zł brutto/pokój/dobę ze śniadaniem.
Pokój 2-osobowy w standardzie 3*-245 zł brutto/pokój/dobę ze śniadaniem.

