Olsztyn kwiecień 2019

Szanowni Państwo
Mamy zaszczyt poinformować Państwa o kolejnym Zjezdzie Optyków
organizowanym przez WMCO oraz hurtownię OPTICUS . Zjazd ten po raz
kolejny odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym Przystań Lutry

- niedaleko Biskupca w dniach 17-19 maja 2019 . Nasze spotkanie rozpoczynamy w
piątek od godziny 19:30 tradycyjną kolacją biesiadną przy muzyce.
W sobotę od godz. 8:00 zapraszamy na śniadanie.

Od godz 10:00 rozpoczynamy walne spotkanie członków WMCO dotyczące aktualnych
zagadnień związanych ze zmianami w
obszarze działalności gospodarczej .
Po spotkaniu od godz.11:30 planujemy blok szkoleniowy dotyczący tematyki nowości w
aplikacji soczewek kontaktowych prowadzony przez przedstawiciela firmy Johnson &
Johnson Poland Sp. z o.o.
Od godz. 13:30 przerwa obiadowa

Od godz 16:00 następny blok szkoleniowy dotyczący problemów związanych z
korekcją okularową będzie prowadził doktorant , absolwent optometrii na Politechnice
Częstochowskiej - Wydziale Fizyki , pracownik Zakładu Fizycznych Podstaw Aparatury
Medycznej PCZ mgr Marcin Gacek.
Dodatkowo przez cały dzień w ośrodku można wypożyczyć sprzęt pływający i
korzystać z uroków przyrody w około ośrodka. O godzinie 19:00 zapraszamy na grilową
kolację, gdzie będzie można porozmawiać o sprawach branżowych. W przypadku ładnej
pogody przewidujemy plenerowe gry i zabawy.
W niedzielę od 9:00 – 11:00 zapraszamy na śniadanie. Po śniadaniu nastanie czas
pożegnań.
Koszt uczestnictwa w weekendzie integracyjnym to 400 zł/os. Dzieci do lat 3bezpłatnie, dzieci do lat 12 - 150 zł/os, dzieci w wieku powyżej 13 lat – 300 zł/os.
Jak co roku, zarząd cechu podjął decyzję o dofinansowaniu pobytu swoich
członków w kwocie 200 zł , dofinansowanie przysługuje członkom mającym na bieżąco
opłacone składki. Natomiast dla członka cechu, który przyjedzie z kimś z rodziny lub
pracownikiem dofinansowanie wynosi 300 zł .
Zapisy potwierdzone zadatkiem w wysokości 100 zł/os [ nr. konta WMCO : 60 1240
5598 1111 0000 5023 8495 ] przyjmuje Bronisława Romanik {89-527-60-24,
hurt-opticus@jzo.com.pl} do dnia 30 kwietnia 2019. Całą kwotę za uczestnictwo należy
ureguloać najpóźniej do 10 maja 2019 (termin nieprzekraczalny !)
Mamy nadzieję, że jak co roku pogoda nam dopisze tak jak zwykle.
Pozdrawiam
Zbyszek Arentowicz.

