
SEMINARIUM  W  BORKACH

INFOR MA CJ E  DODATKOWE

Ośrodek O.S.W. „Borki” Swolszewice Małe 46
 http://www.borki.pl/pensjonat.html - GPS: N 51° 28' 31", E 19° 58' 45"

termin 04.11 – 06.11.2010

1. Miło jest nam poinformować, iż podczas trwania seminarium odbędzie się 
pokaz sprzętu geodezyjnego najnowszej generacji (m.in. GPS). 
Pokaz zostanie przygotowany przez firmy:
 Trimble Geotronics oraz Leica Geosystems. 
Pierwsza z firm zaprezentuje sprzęt w dniu 04.11.2010 (czwartek), a druga 
05.11.2010 (piątek). 

2. Będzie możliwość zarchiwizowania na użytek własny treści prowadzonych 
wykładów w postaci plików pdf oraz txt. Zainteresowanych prosimy o zabranie 
zewnętrznych pamięci podłączanych pod port USB.

3. Ze względu na noclegi w pokojach 2-osobowych, można pod adresem 
 andrzej.chmiela@gmail.com ( całą dobę ) lub pod nr tel. 601 39 15 28 
(od 02.11.2010) zgłaszać sugestie co do rozplanowania (pary) zakwaterowania 
uczestników w poszczególnych pokojach. 

4. Chcielibyśmy, aby czas poza wykładami, spędzony w Ośrodku „Borki”, upłynął 
w miłej, integrującej atmosferze, zatem zapraszamy osoby uzdolnione 
artystycznie, choć nie tylko, do zabrania instrumentów muzycznych. 
Będzie możliwość zaprezentowania się w czasie wolnym.

5. Przypominamy, że wpłaty za uczestnictwo w seminarium dokonujemy na konto 
Stowarzyszenia: 

P KO  B P  Oddział Łódź  17 1020 3352 0000 1102 0010 5072
(nie dotyczy o sób, które dokonały wpłaty przed otrzymaniem niniejszej informacji)

6. Prosimy również pamiętać o pozytywnym nastawieniu, zabraniu humoru i nie 
zapomnieć tekstu hymnu geodetów:

mailto:andrzej.chmiela@gmail.com
http://www.borki.pl/pensjonat.html


HYMN GEODETÓW

Wędrował człowiek z łatą
Przez wiele ścieżek, dróg

I taszczył niwelator
By pomiar zrobić mógł

Ref: Niech żyje geodezja
Polskiej nauki kwiat
Niech żyją geodeci

Niech żyją nam 100 lat

Po szczeblach wieży właził
I zmachał się już fest
O knajpę też zawadził
Wszak geodetą jest

Bo jeszcze tak nie było
I tak nie może być

Ażeby geodeta
nie miał już za co pić

Krokiewki, to przeżytek
Pomiary taśmą też

Dziś mapa numeryczna
Jego marzeniem jest

Pozdrawiamy serdecznie i oczekujemy na uczestników seminarium
w czwartek od godziny 12.00.

     Organizator
Zarząd Oddziału SGP w Łodzi


	SEMINARIUM  W  BORKACH

