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Smardzewice, 5 - 7 czerwca 2015 r. 



Spotkanie integracyjno - szkoleniowe 

Smardzewicze 2015 

Zapraszamy wszystkich członków PTOO wraz z rodzinami na spotkanie 

integracyjno – szkoleniowe organizowane w dniach od 5 do 7 czerwca 2014 r. 

nad Zalewem Sulejowskim (woj. Łódzkie) w Centrum konferencyjno – 

rekreacyjnym MOLO. 

Podczas zjazdu będzie można miło spędzić czas w gronie przyjaciół i bliskich,  

a także wysłuchania prelekcji o tematyce branżowej. 

 

Wybrane przez nas miejsce zapewnia komfortowe pokoje noclegowe, sale 

wykładowe oraz liczne atrakcje turystyczne.  



Lokalizacja 
Smardzewice 
Zalew Sulejowski 

k. Piotrkowa Trybunalskiego 

 

Odległość autem od: 

- Łodzi:   60 km 

- Warszawy:  120 km 

- Katowice:  180 km 

- Kraków:  190 km 

- Lublin:   210 km 

- Wrocław: 250 km 

- Rzeszów: 250 km 

- Poznań:   270 km 

- Gdańsk:   380 km 

- Białystok: 320 km 

- Szczecin:  520 km  



Termin i miejsce spotkania 

• Termin: 5 - 7 czerwiec 2015 r. - weekend Bożego Ciała 
  (zachęcamy do przyjazdu już 4 czerwca) 

 

• Nocleg: Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne MOLO 
 

• Więcej informacji o centrum: 

 www.centrummolo.pl 

http://www.centrummolo.pl


Warunki hotelowe 

• Pokoje 1, 2 i 3 osobowe oraz pokoje podwójne (2 x 2 os.) 

• W każdym pokoju łazienka, TV 

• Bezpłatne korzystanie z kompleksu basenowego (basen, sauna, jacuzzi)  

  w Hotelu Magellan (15 km od Centrum Molo- dojazd we własnym zakresie) 

• Bezpłatny parking i dostęp do Internetu- WiFi 

• Boiska do piłki nożnej, plażowej, badmintona 

• Dla dzieci sala zabaw, plac zabaw,  

opieka animatora 

• Leżaki plażowe, hamaki 

 

 



Część integracyjna 

Piątek wieczorem - kolacja integracyjna 

 

Sobota po południu  - planujemy organizację 2 - 3  godzinnego spływu 

kajakowego i/lub rejsu żaglówkami po zalewie Sulejowskim 

 



Część integracyjna 

Sobota wieczorem: 

Wspólne biesiadowanie i grill/ognisko 

 

Dodatkowo istnieje możliwość:  

- wypożyczenia rowerów (także dla dzieci i z fotelikami dla dzieci) 

- kijów do nordic walking 

- sprzętu wodnego – w pobliżu Molo znajduje się przystań  

- skorzystania z parku linowego w Hotelu Magellan (15 km) 



Część szkoleniowa 

Jak co roku zachęcamy wszystkich do przygotowania własnych prezentacji, 

ciekawych przypadków z gabinetów optometrycznych, a także innych 

tematów, którymi chcieliby Państwo podzielić się z innymi członkami 

Towarzystwa. 

 

Zgłoszania własnych tematów można dokonać zapomocą formularza: 

www.ptoo.pl/members/news/prezentacje_wlasne 

http://www.ptoo.pl/members/news/prezentacje_wlasne


Koszt uczestnictwa 

• Koszt uczestnictwa:  50 zł/os. - symboliczna składka organizacyjna  

    (dzieci do 15 r.ż bez opłat) 

Koszt pobytu 

• Pokój 1 osobowy:  123zł doba 

• Pokój 2 osobowy:  154 zł doba 

• Pokój 3 osobowy:  203 zł doba 

• Pokój 2 x 2 osoby: 240 zł doba 

 

• śniadanie wliczonę w cenę noclegu 

Koszty kolacji integracyjnej i biesiady grilowej pokrywa organizator  

i nasi członkowie wspierający. 

 

Koszty spotkania 



Ważne informacje: 

Ze względu na kwestie organizacyjne i wstępną rezerwację hotelu prosimy  

o zgłaszanie swojego uczestnictwa do 9 maja, poprzez formularz na stronie: 

www.ptoo.pl/spotkanie-integracyjno-szkoleniowe-2015 

 

• Rezerwacji miejsc hotelowych dokonują Państwo sami powołując się na 
Spotkanie PTOO 

• Dane adresowe Centrum MOLO: 

  Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne MOLO 

  ul. Klonowa 16, 97-213 Smardzewice 

  Tel. +48 44 726 40 00, kom: 695 380 368 

  e-mail: recepcja@centrummolo.pl  

  www.centrummolo.pl 
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