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KONFERENCJA INSTRUKTORSKA ADASTRA XXIV
KOMUNIKAT Nr. 1
Zwołuję kolejną światowę Konferencję Instruktorek Adastra XXIV, pod hasłem „Nasze Wczoraj,
Dzisiaj i Jutro”, która odbędzie się w Amerkańskiej Częstochowie, Doylestown, Pennsylvania w
Stanach Zjednoczonych. Konferencja odbędzie się wspólnie z instruktorami.
TERMIN:

od piątku 20 do niedzieli 22 kwietnia 2018r.
Ropoczęcie konferencji o 17.00 w piątek 20 kwietnia.

MIEJSCE:

Amerykańska Częstochowa (National Shrine of Our Lady of Częstochowa), 654
Ferry Road, Doylestown, Pennsylvania 18901.
(www.czestochowa.us)

PRZYJAZD: Najbliższe lotnisko: Philadelphia International Airport (PHL)
Przejazd z lotniska lub Filadelfii: pociągiem podmiejskim - z lotniska linią Airport
Line Regional Rail (Southeastern Pennsylvania Transport Authority - SEPTA) do
30th Street Station w Filadelfii. Tam przesiąść się na SEPTA pociąg linii Lansdale /
Doylestown. Pociągi kursują mniej więcej co godzinę. Znajomym samochodem lub
taksówką ze stacji kolejowej w Doylestown.
Z lotniska Newark (Nowy York) jest ok. 70 mil – ok. 1.5 godziny jazdy
samochodowej.
Inne możliwości są podane na stronie inernetowej www.czestochowa.us.
N.B. Przejazd do Doylestown należy załatwić we własnym zakresie. Jedynie osoby
biorące udział w wycieczce do Lancaster County mają zapewniony transport do
Doylestown (patrz poniżej).
KOSZT UDZIAŁU:

$150, które uwzględnia dwa noclegi, posiłki od piątku wieczorem do niedzieli
popołudniu (obiad), udział w konferencji.

WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA:
Proponowana jest wycieczka turystyczna, która da okazję poznać okolicę
Amerykańskiej Częstochowy. Zakwaterowanie w hotelu Hilton Garden Inn w
Filadelfii od 18 do 20 kwietnia. Program:
18 kwietnia: przyjazd
19 kwietnia: wycieczki piesze po historycznej Filadelfii, zwiedzając m.in.
Liberty Bell, Thaddeus Kosciuszko Memorial, Polish
American Cultural Center/Museum, Market Square.
20 kwietnia: Wycieczka po Lancaster County gdzie mieszkają Amisze.
Zwiedzanie Kitchen Kettle Village, możliwe wycieczki dorożką
po Amish Country i zwiedzenie farmy aby poznać tryb życia
Amiszów, Strasbourg Railroad Museum and Railroad.

Przejzad autokarem do Amerykańskiej Częstochowy.
Koszt noclegu wynosi $169 z 4osobowy pokój. Koszt wycieczki do Lancaster
County będzie zależny od ilości zainteresowanych (dla orientacji przewidziany koszt
jest około $ 30 - 60, który pokrywa wycieczkę oraz przejazd do Doylestown, ale
zostaje do potwierdzenia). Dalsze szczegóły będą podane w następnym
komunikacie w styczniu 2018r.
ZGŁOSZENIA:

Formularz zgłoszeniowy wraz z informacjami o programie konferencji oraz
dalszymi szczegółami o wycieczce wyjdzie w styczniu 2018r.

Czuwaj!

Aleksandra Mańkowska hm.
Naczelniczka Harcerek
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ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ INSTRUKTORSKĄ ADASTRA XXIV „Nasze wczoraj, dziś i jutro”
Zgłoszenia przyjmowane są do 20 lutego b.r. Zgłaszać się można przez wypełnienie kwestionariusza elektronicznego pod adresem:
adastra.zhp.org. Można również wysłać ten formularz na e-adres adastra2018pa@gmail.com lub na adres pocztowy phm. Marta
Biesaga / 30 Joseph Ave. / Bethpage, NY. 11714-5104 / USA

Zgłaszam swój udział w Konferencji Instruktorskiej Adastra XXIV w dniach
20-22 kwietnia 2018 r. w Amerykańskiej Częstochowie, Doylestown, PA, USA
Nazwisko __________________________ Imię _________________________ Stopień ___________
Należę do: Org. Harcerek ____ Org. Harcerzy ___ Chorągiew__________________________________
Funkcja: _____________________________________________________________________________
Adres pocztowy _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
E-mail ____________________________________ tel. komórkowy: ____________________________
Proszę poniżej odpowiednio zaznaczyć:
 Tel. komórkowy przyjmuje międzynarodowe rozmowy—tak / nie; międzynarodowe SMS (text) – tak / nie
 Wezmę udział w wycieczce po Filadelfii w czwartek, 19 kwietnia. tak / nie
 Wezmę udział w w wycieczce autobusowej po Lancaster County, PA w piątek, 20 kwietnia (zbiórka o 6:45 (rano)
przed hotelem). Autobus dowiezie uczestników wycieczki do Amerykańskiej Częstochowy po południu. tak / nie
Reszta informacji zostanie podana tylko zgłoszonym uczestnikom wycieczki.
 Przyjadę do Amerykańskiej Częstochowy samochodem w piątek. tak / nie
 Przyjadę do Doylestown pociągiem podmiejskim w piątek. Proszę o odebranie mnie ze stacji. tak / nie
 Skorzystał/-a bym z autobusu w niedzielę około godz. 16:00 z Amerykańskiej Częstochowy na lotnisko
_________________. Ewentualny koszt w zależności od ilości uczestników, do opłacenia na miejscu. tak / nie
 Jestem członkinią/członkiem Naczelnej Rady Harcerskiej i zostanę do poniedziałku. tak / nie
Zakwaterowanie na Adastrze na dwie noce od piątku do niedzieli z pełnym wyżywieniem od kolacji w piątek do obiadu
w niedzielę wynosi $150 od osoby. Wszelkie opłaty proszę uiścić na miejscu w dolarach US. Opłaty w innych walutach
będą podlegały dopłacie $5.
* W miarę możliwości chciałabym/chciałbym mieszkać w pokoju z ___________________________________
* Chciałabym/chciałbym mieszkać w pokoju dla niepełnosprawnych (1 duże łóżko) z ____________________________
* Potrzebuję specjalną dietę (podaję szczegóły): ________________________________________
UWAGA: Adastra nie jest odpowiedzialna i nie ubezpiecza uczestników od wypadku oraz wszelkich kosztów opieki medycznej.
Wszyscy obcokrajowcy muszą wykupić dodatkowe ubezpieczenie medyczne na czas pobytu w USA, najlepiej tzw. travel insurance.

