
 

 

 

Wyjazd na seminarium w dniach 7÷10.05.2018r 

           do firm: KOBELCO I EWM  

 

Wtorek 7.05.2019r  

– godz. 4,30 wyjazd z Gdańska z terenu LINDE GAS ul. Grunwaldzka 311  

- 17.00 – przyjazd do hotelu w Koloni - Niemcy, 

- 17.00 -18.00 zakwaterowanie w hotelu, 

- 19.00 – Kolacja z przedstawicielami firmy Kobelco, 

Środa 8 maja 

- do godz. 07.30 – śniadanie, 

Godz. 8,00- wyjazd na seminarium do firmy Kobelco w Heerlen-Holandia 

-ogólna prezentacja Firmy Kobelco  

-ogólna prezentacja produktów firmy z zakresu spawalniczych drutów rdzeniowych 

– zwiedzanie zakładów i linii produkcyjnych  

-12.30 – LUNCH, 

- 13.30 –  podsumowanie wizyty  

-14.00 Spacer i zwiedzanie Mastricht w Holandii, 

-17.00 - powrót do hotelu w Kolonii-Niemcy, 

-19.00 Wspólna Kolacja z firmą ………w hotelu, 

Czwartek 9 maja 

- do godz. 09.30 – śniadanie,  

- 10.00 – Zwiedzanie Kolonii z przewodnikiem, 

-17.30 - powrót do hotelu w kolonii-Niemcy, 

-19.00 – obiadokolacja z przedstawicielami firmy EWM 

 



 

 

 

Piątek 10 maja 

- do godz. 08.00 – śniadanie i wykwaterowanie z hotelu, 

- 8.30 - wyjazd do Zakładu firmy EWM, 

 -9.00 - 9.30 powitanie przy recepcji firmy w Budynku Gł. 

10.00 -seminarium  

-ogólna prezentacja Firmy EWM  

-ogólna prezentacja produktów firmy z zakresu spawalnictwa  

-12.0 – LUNCH, 

- 12.30 – zwiedzanie zakładów produkcyjnych  

- 13.30 –  podsumowanie wizyty  

- 14.00 – wyjazd do Gdańska 

 

Warunki uczestnictwa: 

- może jechać 30 osób, które są członkami SIMP(zwyczajnymi i wspierającymi) z 

opłaconymi na bieżąco składkami. Osoby, które nie opłaciły składek do dnia 30.03r 

muszą do zgłoszenia dołączyć potwierdzenie przelewu. W czasie podróży 

autokarem koszt posiłków po stronie uczestników. Koszt biletów wstępu do 

obiektów muzealnych po stronie uczestników.  

-o uczestniczeniu w wyjeździe decyduje kolejność zgłoszeń, 

-zgłoszenie uczestnictwa przyjmujemy do 15.04.2019r w formie e-maila na adres: 

tadeusz.waszkiewicz@crist.com.pl, 

-zgłoszenie powinno zawierać dane niezbędne do ubezpieczenia czyli PESEL i nr Tel 

-po 15.04.2019r i weryfikacji chętnych uczestników oddzielnym komunikatem 

poprosimy o wpłatę na konto nr 58 1030 0019 0109 8501 7016 9870 

 kwotę 700zł, 

-przesłanie na w/w adres potwierdzenia przelewu na w/w kwotę do dnia 20.04.2019r. 

 

Życzymy udanego wyjazdu 

ORGANIZATORZY 
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