
 

 

 

Nr sprawy: ZSZ.230.8.2019 

 

Świadczenie usługi polegającej na kompleksowym zorganizowaniu wyjazdu i wizyt 

zawodoznawczych  dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w 

Wysokiem Mazowieckiem. 

 

Zmiana treści zapytania dotyczy doprecyzowania pierwszego dnia wyjadu tj. nocleg (w warunkach 

okreslonych w zał nr 1 pkt. 5) ma być zaplanowany w Poznaniu. 

Było: 

HARMONOGRAM WYJAZDU: 

1. Wizyta edukacyjna w Wyższej Szkole Biznesu w Warszawie w dniu 23 maja 2019 
 

8.00 -8.30  rozpoczęcie wizyty zawodoznawczej  (czas trwania ok. 2h ) - Zamawiający zarezerwował datę i 

godzinę wizyty polegającą na zwiedzaniu uczelni i wykładzie z tematyki branżowej. 

 Szczegóły i koszt wizyty należy uzgadniać z osobą upoważnioną do kontaktu nr  tel.  730556366. 

2. Wizyta  edukacyjna w Wyższej Szkole Gastronomii i Hotelarstwa w Poznaniu  w dniu 24 maja 2019 
 
8.30 przyjazd 
8.35 - 8.50 prelekcja dotycząca oferty edukacyjnej WSHiG 
8.50 – 9.15 pokaz filmu o życiu Uczelni 
9.15-10.00 prelekcja – prelekcja Współczesne oczekiwania wobec turystyki. hotelarstwa i gastronomii 
10.00 – 12.30 zwiedzanie Infrastruktury Obiektu Olimpijskiego Ośrodka Malta z przewodnikiem 
13.00 – 13.30  obiad 2- daniowy i napój 
13.30 - 16.30 pokaz baristyczny,  pokaz kelnerski, pokaz gastronomiczny, pokaz barmański 
16.30 – kolacja 
 
Szczegóły i koszt wizyty należy uzgadniać z osobą upoważnioną do kontaktu nr tel. 600 859 879. 
 

Jest: 
1. Wizyta edukacyjna w Wyższej Szkole Biznesu w Warszawie w dniu 23 maja 2019 
 

8.00 -8.30  rozpoczęcie wizyty zawodoznawczej  (czas trwania ok. 2h ) - Zamawiający zarezerwował datę i 

godzinę wizyty polegającą na zwiedzaniu uczelni i wykładzie z tematyki branżowej. 

 Szczegóły i koszt wizyty należy uzgadniać z osobą upoważnioną do kontaktu nr  tel.  730556366. 



-

2.Wizyta edukacyjna w Wyilszq Szkole Gastronomii i Hotelamtwa w Poznaniu w dniu 24 aaia 2Ol9

8.30pzyazd
8.35 - 8.50 prelekcja dotyczry oferty edukacyineiWSHiG
8.50 - 9.15 pokaz filmu o zyau Uczelni
9.15-10.00 prelekcja - prelekcja Wsp6lczesne oczeki$/ania wobec turystyki hotelarstura i gastronomii

10.00 - 72.30 zwiedzanie Inftastruktury Obiektu Olimpiiskiego O6todka Mattaz ptzewodoikiem

12i23-itilrffi:ffiU,'fJn?n**nipokazgastronomiczospokazbarmaiski
76.30 -kolaga

Szczeg5ly i kosztw@ naleiry vgadniac z osob4upowzr2nion4do kontaktu ff tel 600 859 879.

Poprawiono zat. 3. Do zapytania
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