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Załącznik nr 6 do SIWZ część 2 

 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

 Program wizyt studyjnych nauczycieli 

 

 

 

TYTUŁ PROGRAMU: PWP Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii, szansą na zdobycie  

i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu 
 

TERMIN:  16-22.02.2013  

Grupa I:  nauczyciele – rolnictwo – wizyta studyjna w Niemczech 

                            Przed południem Po obiedzie Wieczorem 

16.02.2013 

Sobota 

 

 

 20.00 wyjazd grupy 

17.02.2013 

Niedziela 

Przejazd 

11.00 przyjazd, zakwaterowanie 

12.00-13.00 obiad, odpoczynek po podróży,  18.00-18.30 kolacja 

19.00-19.30 spotkanie 

organizacyjne 

18.02.2013 

Poniedziałek 

8.00 śniadanie  

8.45 wyjazd do Leer 

9.15-11.45  

Biodiesel Firma Connemann 

- produkcja, przetważanie, 

składowanie 

12.00-13.00 obiad  

13.30 – 17.00 Centrum Nowoczesnych Technologii 

w Werlte  

- przedstawienie Centrum 

- prezentacja zagadnień związanych z produkcją 

biomasy, energii odnawialnej i roślin  

18.00-18.30 kolacja 

19.00 spotkanie integracyjne 

uczestników i gospodarzy 

niemieckich 

19.02.2013 

Wtorek 

8.00 śniadanie  

Wizyta w szkole zawodowej – 

rolniczej zlokalizowanej  

w odległości ok. 25 km  

od  Papenburga 

- programy nauczania 

Obiad 

Wizytowanie zakładów produkcyjnych rolniczych – 

miejsca ewentualnych praktyk dla uczniów 

zlokalizowanych w odległości ok. 25 km  

od  Papenburga 

 

18.00-18.30 kolacja  

 

19.00 wieczór konsultacji  
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- organizacja szkoły rolniczej  

20.02.2013 

Środa 

8.00 śniadanie 

Wizyta w szkole zawodowej 

rolniczej zlokalizowanej  

w odległości ok. 25 km  

od  Papenburga 

- praktyki zawodowe 

Obiad 

Wizytowanie zakładów produkcyjnych rolniczych – 

miejsca ewentualnych praktyk dla uczniów 

zlokalizowanych w odległości ok. 25 km  

od  Papenburga 

 

18.00-18.30 kolacja 

21.02.2013 

Czwartek 

8.00 śniadanie 

9.00-12.00 zwiedzanie stoczni 

Meyer z przewodnikiem 

(przewodnika zapewnia 

Wykonawca)  – największego 

pracodawcy w regionie  

Obiad  

 

13.00 wyjazd z ośrodka  

15.00-18.00 Brema – wspólne i indywidualne 

zwiedzanie (uczestnicy otrzymują materiały z 

mapkami miasta) 

przejazd 

22.02.2013 

Piątek 

Przyjazd Łowicz   

 

TYTUŁ PROGRAMU: PWP Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii, szansą na zdobycie  

i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu 
 

TERMIN:  16-22.02.2013  

Grupa I  :  nauczyciele – gastronomia – wizyta studyjna w Niemczech 

                            Przed południem Po obiedzie Wieczorem 

16.02.2013 

Sobota 

 

 

 20.00 wyjazd grupy 

17.02.2013 

Niedziela 

Przejazd 

11.00 przyjazd, zakwaterowanie 

12.00-13.00 obiad, odpoczynek po podróży, 

zapoznanie z ośrodkiem 

18.00-18.30 kolacja 

19.00-19.30 spotkanie 

organizacyjne 

18.02.2013 

Poniedziałek 

 8.00 śniadanie  

9.30-11.30 Gastronomia Centrum 

Konferencyjnego w Papenburgu – 

wymiana poglądów, omówienie 

12.00-13.00 obiad  

13.30 – 17.00 Wizytowanie zewnętrznych miejsc 

żywienia zbiorowego: szpital i przedszkole w 

Papenburgu 

18.00-18.30 kolacja 

19.00 spotkanie integracyjne 

uczestników i gospodarzy 

niemieckich 
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norm i analiz żywieniowych, 

sprawa praktyk 

19.02.2013 

Wtorek 

8.00 śniadanie  

Wizyta w szkole zawodowej – 

gastronomicznej w Papenburgu:  

-niemiecki system nauczania z 

zakresu gastronomii 

-słownictwo zawodowe 

-system żywienia : Bio-Produkty, 

certyfikaty 

Obiad 

Wizytowanie zewnętrznych miejsc żywienia 

zbiorowego : Dom Seniora w Papenburgu 

18.00-18.30 kolacja  

 

19.00 wieczór konsultacji  

20.02.2013 

Środa 

8.00 śniadanie 

Wizyta w szkole zawodowej 

gastronomicznej w Papenburgu 

- gotowanie, przyprawianie, 

potrawy zdrowotne 

Obiad 

Wizytowanie – miejsc ewentualnych praktyk dla 

uczniów na terenie Papenburga 

18.00-18.30 kolacja 

21.02.2013 

Czwartek 

8.00 śniadanie 

9.00-12.00 zwiedzanie stoczni 

Meyer z przewodnikiem 

(przewodnika zapewnia 

Wykonawca) – największego 

pracodawcy w regionie  

Obiad  

 

13.00 wyjazd z ośrodka  

15.00-18.00 Brema – wspólne i indywidualne 

zwiedzanie (uczestnicy otrzymują materiały z 

mapkami miasta) 

przejazd 

22.02.2013 

Piątek 

Przyjazd Łowicz   

 

Wykonawca zapewni transport do wszystkich miejsc określonych w programie wyjazdu minibusem lub autokarem. Zamawiający nie dopuszcza 

korzystania z transportu miejskiego lub autobusów rejsowych na żadnym z etapów wyjazdu studyjnego. 

 

 


