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Zrealizowany program
Das durchgeführte Programm
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1. Numer wniosku
    Antragsnummer   
Proszę przedstawić zrealizowany program spotkania z uwzględnieniem informacji o rodzaju zakwaterowania grupy gospodarzy i gości (zakwaterowanie u rodzin (1), namioty/schronisko/hotel (2), placówka kształceniowa (3)).
Bitte tragen Sie das durchgeführte Programm mit Angaben zur Unterkunftsart der Gastgeber und der Gastgruppe ein (Familie (1), Zeltlager/Herberge/Hotel (2) oder Bildungsstätte (3)).
Data
przedpołudnie,
popołudnie,
wieczór
 
Datum
Vormittag, 
Nachmittag, 
Abend
 
 
 
Punkty programu 
 
Programmpunkte
 
 
 
z grupą partnera
(tak/nie)
 
 mit Partner-
gruppe
(ja/nein)
Rodzaj zakwa-
terowania
(1, 2, 3) 
Unterkunftsart
(1, 2, 3)
Gospodarze
Gastgeber
Goście
Gäste
W przypadku braku miejsca przy ręcznym wypełnianiu wniosku, proszę powielić stronę.        
Wenn Sie das Formular per Hand ausfüllen und mehr Platz benötigen, kopieren Sie bitte diese Seite. 
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Wyjazd grupy polskiej autokarem do Frankfurtu nad Menem. 
nie dotyczy
Przyjazd grupy do Frankfurtu , spotkanie z przedstawicielami grupy gości, śniadanie.Zakawaterowanie w schronisku młodzieżowym "Haus der Jugend", wyjście na wieżę widokową Goethe-Turm, spacer po mieście.Kolacja. Ze względu na zmęczenie nocną jazdą, grupa gości udała się na spoczynek we wczesnych godzinach wieczornych.
2
Powitanie grupy polskiej przez przedstawicieli władz miasta Frankfurt nad Menem w osobie burmistrza, wysłuchanie wykładu na temat historii i znaczenia miasta Frankfurt.Zwiedzanie szkoły, zapoznanie się z projektami edukacyjnymi (elektronika, informatyka). Zwiedzanie miasta z przewodnikiem, spacer po mieście.
2
Wycieczka do Speyer. Zwiedzanie romańskiej katedry oraz Muzeum Techniki. 
2
Praca nad projektami edukacyjnymi. j.w.Wyjście na pływalnię Rebstockbad.
2
Praca nad projektami edukacyjnymi. Spotkanie z przedstawicielami Instytutu Polskiego z Darmstadt na terenie Werner von Siemens-Schule. Podczas spotkania wykład wygłosił pisarz  Matthias Kneip. Następnie odbyły się warsztaty poświęcone wiedzy Polaków na temat Niemiec i Niemców na temat Polski  oraz ich miejsca w UE. Wyjście do miasta, zwiedzanie wybranego muzeum. 
2
Zakończenie prac nad projektami, prezentacje efektów wspólnej pracy w polsko- niemieckich grupach (2- 3 osoby)Czas przeznaczony na indywidualne zwiedzanie miasta, zakup pamiątek.Wyjazd grupy polskiej autokarem z Frankfurtu nad Menem do Krakowa.
2
Przyjazd grupy do Krakowa. 
nie dotyczy
	NumericField1: 
	cp: 
	z grupą partnera(tak/nie)  mit Partnergruppe(ja/nein): nie
	Data, przedpołudnie, popołudnie, wieczór / Datum, Vormittag, Nachmittag, Abend: 20.05.2017przedpołudnie
	Rodzaj zakwaterowania (1, 2, 3) Goście / Unterkunftsart (1, 2, 3) Gäste: 
	Rodzaj zakwaterowania (1, 2, 3) Gospodarze / Unterkunftsart (1, 2, 3) Gastgeber: nie dotyczy
	Button1: 



