Instytut Konfucjusza

Szanowni Państwo,
Po raz kolejny w czasie letnich wakacji Instytut Konfucjusza przy
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizuje „Summer Camp”
– wyjazd do Chin w celu umożliwienia bliższego poznania tego kraju oraz nauki
języka i osobistego kontaktu z kulturą chińską.
Dwutygodniowy program obejmuje wykłady oraz praktyczne zajęcia
językowe z chińskiego, a także różnego rodzaju warsztaty prezentujące
tradycyjne chińskie sztuki: kaligrafię, taijiquan, wycinanki, itp.
Współorganizatorem ze strony chińskiej jest nasza partnerska uczelnia –
Tianjin University of Technology, która zapewnia zakwaterowanie i realizację
programu edukacyjno- turystycznego. Uczestnicy będą także mogli liczyć na
wsparcie chińskich studentów – wolontariuszy.
Zajęcia kulturowo- językowe odbywać się będą w portowym mieście
Tianjin, niedaleko Pekinu. Poza tym, przewidziany jest również program
wycieczek: na Wielki Mur, do Pekinu oraz po miejscach związanych z osobą
Konfucjusza w prowincji Shandong.
Ofertę kierujemy przede wszystkim do młodzieży, ale również do
wszystkich zainteresowanych, studentów, kursantów Instytutu Konfucjusza i
innych osób, które już zaczęły lub chciałby zacząć swoją przygodę z Państwem
Środka.
„Summer Camp” odbędzie się w terminie 3-18 sierpnia 2014. Uczestnicy
ponoszą koszty biletu lotniczego, ubezpieczenia, wizy chińskiej, opłaty
rejestracyjnej oraz czesnego dla TUT. Zakwaterowanie, transport w Chinach
oraz posiłki w trakcie wycieczek pokrywa TianjinUniversity of Technology.

Zgłoszenia przyjmujemy do 16 czerwca 2014
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Szczegóły dotyczące organizacji wyjazdu:
Termin:

3 – 18 sierpnia 2014

Wylot z Warszawy: 3 sierpnia , godz. 16:30. Zbiórka uczestników o 14:30.
Powrót do Poznania (przez Warszawę): 18 sierpnia, godz. 14:30.
Miejsce:

Chiny, miasto Tianjin, Tianjin University of Technology
http://www.tjut.edu.cn/en
Wycieczki: Pekin, Qufu, Taishan.

Koszty wyjazdu:
Płatność dokonywana jest częściowo w złotówkach (na konto IK UAM), a częściowo
w chińskich yuanach RMB (gotówką na miejscu w Chinach):
I. 5690 PLN (cena zawiera bilet lotniczy, ubezpieczenie, wizę chińską, opiekę pilota)
II. 1630 RMB (opłata rejestracyjna 400 RMB (ok. 200 PLN), czesne 1230 RMB
(ok. 600 PLN)
Zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie Instytutu Konfucjusza UAM: (do 16.06.2014)
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 198, p. 415
tel. +48-61-829-29-82
e-mail: kongzi@amu.edu.pl
Uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona, dlatego o zakwalifikowaniu na
wyjazd decyduje kolejność zgłoszeń.
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Informacje o formie płatności:
I. Płatność przelewem na konto Instytutu: 5690 PLN

Nazwa odbiorcy:

Instytut Konfucjusza UAM

Numer konta:

77 1090 1362 0000 0000 3601 7903

Tytułem:

Subkonto 706.307 Summer Camp Tianjin 2014
(nazwisko uczestnika)

Prosimy o zwrócenie uwagi na wpisanie numeru subkonta
w celu uniknięcia błędnego zaksięgowania.
Płatności można dokonać jednorazowo lub w dwóch ratach:
I rata

3000 PLN

do 16 czerwca 2014

II rata

2690 PLN

do 8 lipca 2014

II. Płatność gotówką dla Tianjin University of Technology: 1630 RMB
Dokonana zostanie dopiero po przyjeździe do Chin. Prosimy o przygotowanie
równowartości w dolarach amerykańskich lub euro, które będą mogli Państwo wymienić na
miejscu na yuany RMB.
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ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW/ NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE
/IMPREZIE/
..................................................
/imię i nazwisko rodzica /opiekuna/

..............................................................................................................................
/adres/

...............................................
/telefon/

1. OŚWIADCZENIE
Zapoznałem się z regulaminem wycieczki
Wyrażam zgodę na udział syna / córki ...............................................................................
w wycieczce do ..................................................................................................................
która odbędzie się w dniu / dniach.....................................................................................
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby syn/córka uczestniczył/a w wycieczce.
Inne

istotne

informacje,

które

rodzice/opiekunowie

chcą

przekazać

organizatorowi

wycieczki.............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

..................................................

.........................................................
/podpis rodziców / opiekunów

/data/

.........................................................
/podpis ucznia/
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W „SUMMER CAMP”
– TIANJIN, 3-18 SIERPNIA 2014
IMIĘ I NAZWISKO:

Data urodzenia:

Adres zamieszkania:

Telefon:

Adres e-mail:

Numer paszportu:
Szkoła/ uczelnia/ miejsce pracy:
Zawód:
Czas trwania nauki chińskiego:
Nazwisko i telefon osoby do kontaktu
w Polsce w czasie pobytu uczestnika
w Chinach:
Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin wyjazdu.
Podpis:
Data:
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