POLSKO-ROSYJSKIE WARSZTATY MŁODZIEŻY
Warszawa, 2-5 grudnia 2012 r.
organizowane w ramach programu

PROGRAM
2 grudnia 2012 r. (niedziela)
10:35

przylot na Okęcie grupy z Moskwy, Krasnojarska, Nowosybirska, Tomska (16 osób)

12:00

przyjazd do Centrum Szkoleniowego grupy 16 osób

15:35

przylot na Okęcie grupy z Petersburga (14 osób)

17:00

przyjazd do Centrum Szkoleniowego grupy z Petersburga (14 osób)

13:00-18:00

obiad w Centrum Szkoleniowym

12:00-22:00

przyjazdy i zakwaterowanie uczestników

18:00-22:00

kolacja w Centrum Szkoleniowym

3 grudnia 2012 r. (poniedziałek)
9:30-11:00

śniadanie w Centrum Szkoleniowym

11:00-12:30

I gra symulacyjna i interaktywna w dużej sali konferencyjnej

12:30-13:00

przerwa kawowa we foyer

13:00-15:00

II gra symulacyjna i interaktywna, podsumowanie i omówienie przez trenerów wyników

15:30-16:30

obiad w Centrum Szkoleniowym

17:00-19:00

spotkanie dla koordynatorów i opiekunów omawiające „Program Polsko-Rosyjskiej
Wymiany Młodzieży 2012” w dużej sali konferencyjnej

19:30-20:30

kolacja w Centrum Szkoleniowym

4 grudnia 2012 r. (wtorek)
7:00-8:00

I grupa – śniadanie w Centrum Szkoleniowym

8:15

I grupa – wyjazd autokarów z Centrum Szkoleniowego

9:00

I grupa – rozpoczęcie gry miejskiej pod Pałacem Kultury i Nauki

12:30

I grupa – koniec gry miejskiej (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego – BUW)

13:00-14:00

I grupa – obiad w restauracji Rewers (budynek BUW, ul. Dobra 56/66)

8:30-9:30

II grupa – śniadanie w Centrum Szkoleniowym

9:45

II grupa – wyjazd autokarów z Centrum Szkoleniowego

10:30

II grupa – rozpoczęcie gry miejskiej pod Pałacem Kultury i Nauki

14:00

II grupa – koniec gry miejskiej (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego – BUW)

14:00-15:00

II grupa – obiad w restauracji Rewers (budynek BUW, ul. Dobra 56/66)

15:10

wejście I grupy (58 osób) do Centrum Nauki Kopernik

15:40

rozpoczęcie zwiedzania Centrum Nauki Kopernik przez I grupę

15:30

wejście II grupy (72 osoby) do Centrum Nauki Kopernik

16:00

rozpoczęcie zwiedzania Centrum Nauki Kopernik przez II grupę

18:00

koniec zwiedzania i wyjazd autokarów spod Centrum Nauki Kopernik

19:00

przyjazd do Centrum Szkoleniowego

19:30-20:30

pożegnalna kolacja

20:30-24:00

impreza taneczna z DJ

5 grudnia 2012 r. (środa)
7:00-10:00

śniadanie w Centrum Szkoleniowym

8:15

wyjazd z Centrum Szkoleniowego grupy 30 osób

10:45

wylot z Okęcia grupy do Petersburga (14 osób)

11:15

wylot z Okęcia grupy z Moskwy, Krasnojarska, Nowosybirska, Tomska (16 osób)

9:00-12:00

wyjazdy pozostałych uczestników

Gry symulacyjne Barnga i Siła założeń zostaną przeprowadzone w sali konferencyjnej Centrum Szkoleniowego i
wezmą w nich udział wszyscy uczestnicy, którzy w trakcie gier zostaną podzieleni na ośmioosobowe mieszane
wiekowo polsko-rosyjskie zespoły. Będziecie mieli okazję przyjrzeć się zagadnieniu współpracy od strony
praktycznej. Pomoże nam w tym Pracownia Gier Szkoleniowych, która przygotowała dla Was czterogodzinny
warsztat, podczas którego będziemy wspólnie układać, budować i tworzyć. Choć mówimy różnymi językami,
pochodzimy z różnych krajów i jesteśmy w różnym wieku to kiedy mamy do zrealizowania wspólny cel te różnice
stają się niewidoczne. Chcemy z Wami wspólnie doświadczyć siły płynącej z różnorodności.
Ubierzcie się wygodnie i swobodnie, gdyż warsztat będzie wymagał od nas pewnej swobody ruchów.
Na czas rozegrania Warszawskiej Gry Miejskiej uczestnicy zostaną podzieleni na dwie równe grupy (jedna ruszy
wcześniej, druga półtorej godziny później), te zaś z kolei na mniejsze mieszane wiekowo polsko-rosyjskie 8-10
osobowe zespoły, które wraz z opiekunami będą na terenie Centrum Warszawy wspólnie realizować zadania.
Ośmioro opiekunów będzie czekać w wyznaczonych miejscach i przekazywać kolejne dane i wskazówki dla
docierających zespołów. Inne szczegóły zostaną przekazane później lub tuż przed rozpoczęciem gry.
Ubierzcie się ciepło, bo przez kilka godzin w grudniowe przedpołudnie będziecie zwiedzać Warszawę zupełnie
inaczej.

Ważne telefony
Koordynatorzy z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Robert Śmigielski (rosyjski) +48 602 680 948
Katarzyna Kołakowska +48 602 680 242
Zakwaterowanie
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KZRS ,,SCh"
ul. Odrębna 4
04-867 Warszawa
tel: + (48 22) 872 00 31/32
tel: + (48 22) 612 77 90
Do Centrum Szkoleniowego prowadzą dwie linie autobusowe:
146 z Dworca Wschodniego Wałem Miedzeszyńskim do Falenicy (przystanek Romantyczna)
702 z Ronda Wiatraczna Wałem Miedzeszyńskim do Otwocka (przystanek Romantyczna)

