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OGÓLNOPOLSKIE   SPOTKANIE   
OPIEKUNÓW  SZLAKU  ŚW.  JAKUBA 

 

Poznań–Głuszyna, 4-5 września 2021 r. 

 
Program:   

04.09.2021 sobota: 

900 - 1030  przyjazdy i zakwaterowanie 
1030  - 1200  Szkolenie teoretyczne dot. znakowania Szlaków św. Jakuba (część I) 
1230  - 1630  Szkolenie praktyczne: znakowanie w terenie 
1700  obiadokolacja 
1800  Msza św. i zwiedzanie kościoła św. Jakuba w Poznaniu-Głuszynie 
2000  Spotkanie integracyjne uczestników, wymiana doświadczeń i slajdy 

05.09.2021 niedziela:  

800  Msza Św. w kościele św. Jakuba w Poznaniu-Głuszynie 
1000  - 1200 Szkolenie teoretyczne dot. znakowania Szlaków św.Jakuba (część II).  
1200 Podsumowanie i zakończenie spotkania. 

 
Koszt uczestnictwa za osobę: 

• pakiet A: 90 zł, obejmuje: nocleg 4/5.09 (pokoje 2-3 osobowe), obiadokolację  
w sobotę, uczestnictwo w szkoleniu: materiały do znakowania (pędzle, farby, szablony, 
naklejki), koszty organizacyjne, 

• pakiet B: 55 zł, obejmuje: obiadokolacja w sobotę, uczestnictwo w szkoleniu: materiały do 
znakowania (pędzle, farby, szablony, naklejki), koszty organizacyjne, 

• pakiet C: 25 zł, uczestnictwo w szkoleniu: materiały do znakowania (pędzle, farby, 
szablony, naklejki), koszty organizacyjne, 
 

Informacje i zapisy do 31 lipca 2021 r. pod adresem e-mail:  opiekun@camino.net.pl. 
Rachunek bankowy do wpłat za uczestnictwo: Stowarzyszenie Przyjaciele Dróg św. Jakuba  
w Polsce 49 1600 1462 1893 3764 4000 0001, tytuł wpłaty: „Spotkanie Poznań-Głuszyna - imię  
i nazwisko uczestnika, informacja o wybranym pakiecie świadczeń”. Uczestnik który zostanie 
zapisany otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. 

Miejsce szkolenia i noclegu: Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Poznań-Głuszyna 127 61-329 
Poznań. (www.schronisko.poznan.pl). Pościel jest w cenie noclegu, przywozimy ręczniki własne. 
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Dojazd: Głuszyna to dalsza dzielnica Poznania. Z dworca PKP/PKS w Poznaniu, dojazd 
tramwajem do pętli Starołęka (obecnie tramwaj nr 12 kierunek Starołęka, jedziemy do końca do 
pętli tramwajowej Starołęka). Następnie należy przejść przez tory kolejowe, dojść do przystanku 
autobusów podmiejskich,. Do Głuszyny odjeżdża obecnie autobus nr 158. Wysiadamy na 
przystanku Głuszyna. Z uwagi na zmiany rozkładu jazdy i linii, prosimy przed wyjazdem o 
sprawdzenie połączeń na stronie: ztm.poznan.pl 

Ważne uwagi: 
1)  ilość miejsc noclegowych jest ograniczona. O rejestracji decyduje kolejność 

zgłoszeń. 
2) do końca lipca musimy zgłosić ilość potrzebnych miejsc noclegowych, zapisującym 

się po tym terminie nie gwarantujemy możliwości noclegu, 
3)  szkolenie praktyczne prowadzone będzie pod okiem doświadczonych znakarzy, 

aby każdy mógł popracować praktycznie, 
4) szkolenie teoretyczne obejmować będzie tematy związane m. in. z formalnymi  

i organizacyjnymi uwarunkowaniami prowadzenia prac znakarskich oraz 
specyfiką i zadaniami funkcji opiekuna Szlaku św. Jakuba, 

5) z uwagi na pracę z farbami, konieczne jest posiadanie ubioru na zmianę lub 
ochronnego (np. solidny fartuch, spodnie, bluza, rękawice). Organizatorzy nie biorą 
odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie odzieży podczas znakowania, 

6) na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają stosowne certyfikaty. 


