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Cały ten koronawirus trochę pogmatwał sprawy szkoły gdyż właśnie ze względu na sytuację finansową firm, 

które miały zasponsorować szkołę, nie udało się zorganizować tej szkoły jako w 100% darmowej co jeszcze na 

początku marca było niemal pewne. Oczywiście może się okazać, że do lipca jeszcze sytuacja i pod tym względem 

się zmieni. 

Poniżej podaję trochę informacji dotyczących organizacji szkoły w dobie koronawirusa. 

Pod tym linkiem należy się rejestrować (można go umieścić na tych stronach na których będzie informacja o 

udziale w szkole): https://forms.gle/sgdhXwDEYG6Y3yqR9 . 

Dobrze by było aby w celach organizacyjnych osoby już zapisane na stronie obserwatorium też potwierdziły 

udział przy pomocy tego formularza. Oczywiście ośrodek dostosuje się do wymogów epidemiologiczno-

sanitarnych takich jakie będą na ten czas. Pokoje dla uczestników są luksusowe, dwuosobowe, z łazienkami. 

Koszt za dobę od uczestnika to 60 zł (jest to cena która uwzględnia obostrzenia jakie będą musiały być 

poczynione podczas szkoły) – w tej cenie będzie też dla każdego uczestnika śniadanie. Istnieje możliwość 

zamówienia obiadu lub obiadokolacji (oczywiście też będzie podawany przy spełnieniu wytycznych ministra 

zdrowia) – podczas rejestracji należy  podać kto jest zainteresowany obiadem. W pobliżu nie ma żadnych 

sklepów więc jakiekolwiek zakupy żywieniowe należy zrobić przed przyjazdem na szkołę. Na miejscu jest 

stołówka w której można jakieś produkty zakupić ale zawsze lepiej mieć przy sobie coś na wszelki wypadek. Być 

może uda nam się zorganizować dla każdego uczestnika jubileuszowe koszulki – podczas rejestracji prosiłbym 

aby każdy uczestnik podał rozmiar koszulki jaki chce dostać (koszulki będą po 30-40 zł, chyba że będzie sponsor). 

Ilość miejsc, ze względu na obostrzenia jest ograniczona (do ilu to się okaże na bieżąco jak będą znane wytyczne 

ministra zdrowia) więc decyduje kolejność zgłoszeń. Należy ze sobą wziąć wygodne obuwie i strój do 

ewentualnych wędrówek po szlakach Beskidu Niskiego. 

Ostateczne decyzje o tym czy szkoła w tym roku się odbędzie zapadną w drugiej połowie czerwca – będzie to 

zależało od wytycznych ministra Szumowskiego, od wytycznych ministra Piątkowskiego dotyczących 

zaangażowania nauczycieli w okresie wakacyjnym i od ilości chętnych chcących wziąć udział w szkole itp. 
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