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Inne

Praca zdalna połączona z wypoczynkiem - Zamek
Tuczno

Praca zdalna na Zamku połączona z wypoczynkiem

Nowe  możliwości  wykorzystania  Zamku  -  Zamek  jako  miejsce  pracy  zdalnej.  Połączenie  pracy  zdalnej  z
wypoczynkiem w położonym w zabytkowym parku, otoczonym lasami i jeziorami, renesansowym Zamku Wedlów
w Tucznie na Pojezierzu Wałeckim. Okolica jest przepiękna, spokój i cisza wokoło. Miejsce oddalone od miejskiego
zgiełku zachęca do pracy w skupieniu. Zapewniamy dobre warunki do pracy zdalnej w zamkowej komnacie lub
świetnie  wyposażonej  małej  salce  konferencyjnej.  W  całym  Zamku  jest  WiFi,  dysponujemy  laptopami  i
wielkoformatową tablicą interaktywną, za pomocą której można łączyć się z dowolnym miejscem.

Idealnym sposobem jest wykorzystanie dla tych celów VOUCHERÓW - w atrakcyjnej cenie.

VOUCHERY pobytowe w Zamku Tuczno

ważne do końca 2021 r.:

Vouchery na usługi hotelowe w pokoju 2-4 osobowym lub apartamencie już:

od 95 PLN / za osobonoc

Zakup voucher do zrealizowania w dowolnym okresie do końca 2021 r.
Zachęcamy do pracy (zdalnej) połączonej z wypoczynkiem w położonym w zabytkowym parku, otoczonym lasami i
jeziorami, renesansowym Zamku Wedlów w Tucznie na Pojezierzu Wałeckim.

Voucher (1 osobodoba) zawiera:

nocleg w Zamku w pokoju hotelowym lub apartamencie,●
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śniadanie (stół szwedzki) w Restauracji Zamkowa,●

obiadokolacja serwowana w Restauracji Zamkowa,●

Do dyspozycji Państwa są również:

zamkowa sala zabaw dla dzieci,●

Sala Kominkowa z żywym ogniem z kominka,●

sala bilardowa z barkiem w podziemiach Zamku,●

bezpłatny parking,●

bezpłatne WiFi w całym Zamku.●

Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
Opłata klimatyczna 2 PLN/osoba/doba płatna na miejscu.
Czworonożni przyjaciele mile widziani (opłata 15 PLN za dobę).

Ceny voucherów:

135,00 PLN (osobonoc) w pokoju 2-4 osobowym standard dla członków SARP●

Dodaj do koszyka
145,00 PLN (osobonoc) w pokoju 2-4 osobowym standard dla osób niebędących członkiem SARP●

Dodaj do koszyka
175,00 PLN (osobonoc) w Apartamencie dla członków SARP●

Dodaj do koszyka
185,00 PLN (osobonoc) w Apartamencie dla osób niebędących członkiem SARP●

Dodaj do koszyka
95,00 PLN (osobonoc) dzieci członków SARP – wiek 6-12 lat●

Dodaj do koszyka
105,00 PLN (osobonoc) dzieci pozostałych osób – wiek 6-12 lat●

Dodaj do koszyka

Dzieci w wieku do lat 6 - bezpłatnie w pokoju rodziców na obecnych łóżkach. Dzieci powyżej 12 lat traktowane
są jak dorośli.
Doba hotelowa 15:00-12:00

Sposób zakupu voucherów:
Należy wpłacić kwotę wyliczoną z pomnożenia ilości osobonocy i stawek za osobonoc na konto:

PKO Bank Polski S.A.
47 1020 2847 0000 1102 0160 4131

ZAMEK TUCZNO
ul. Zamkowa 1, 78-640 Tuczno

koniecznie z dopiskiem: VOUCHER NA USŁUGI NOCLEGOWE i adresem mailowym wpłacającego
(na ten adres mailowy będą wysyłane potwierdzenia i rozliczenia voucherów).

UWAGA!
Jeśli ktoś będzie chciał fakturę za pobyt musi podać swój NIP w momencie zakupu vouchera!!!

http://booking.zamek-tuczno.com.pl/koszyk/?add-to-cart=11
http://booking.zamek-tuczno.com.pl/koszyk/?add-to-cart=12
http://booking.zamek-tuczno.com.pl/koszyk/?add-to-cart=13
http://booking.zamek-tuczno.com.pl/koszyk/?add-to-cart=14
http://booking.zamek-tuczno.com.pl/koszyk/?add-to-cart=16
http://booking.zamek-tuczno.com.pl/koszyk/?add-to-cart=17
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Rozliczenie nastąpi w momencie ustalania terminów pobytu z recepcją wg stawek powyżej.
Ewentualna nadwyżka wynikająca z konkretnych rezerwacji będzie możliwa do wykorzystania w gastronomii
(bez alkoholu) po cenach bieżących.
Zakupione vouchery nie mają zastosowania w terminach świątecznych: 23-27.12.2020, 31.12.2020-1.01.2021,
2-5.04.2021, 24-27.12.2021 i 31.12.2021-1.01.2022 r.

www.zamek-tuczno.com.pl
http://www.zamek-tuczno.com.pl/c/oferty_specjalne,12

Partnerzy SARP (SARP Marketing)

BUILDER SCIENCE - ZAPRASZAMY DO
PUBLIKOWANIA ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH

prof. dr hab. inż. LEONARD RUNKIEWICZ
Politechnika Warszawska,
Rada Naukowa ITB, Przewodniczący Rady Naukowej miesięcznika „Builder"

mgr inż. DANUTA BURZYŃSKA

http://www.zamek-tuczno.com.pl/
http://www.zamek-tuczno.com.pl/c/oferty_specjalne,12
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Redaktor Naczelna miesięcznika „Builder"

„Builder" od wielu lat znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Od stycznia 2019 roku za publikacje naukowe i naukowo-techniczne w „Builderze" autorzy oraz ich jednostki
macierzyste (uczelnie, instytuty) uzyskują 20 punktów niezbędnych w ocenie dorobku naukowego.

„Builder" otworzył swoje łamy znacznie szerzej niż dotychczas. Dział „Builder Science" dostępny jest w ramach
open access journals, w dwóch wersjach językowych, zarówno dla specjalistów z firm budowlanych podnoszących
swoje kwalifikacje, jak i dla kadry naukowo-dydaktycznej wyższych uczelni technicznych oraz innych ośrodków
akademickich i instytutów naukowo- badawczych, krajowych oraz zagranicznych. Builder jest również jedynym
pismem umożliwiającym publikację artykułów w dziedzinie architektura.

Wspólnie  z  przewodniczącym Rady Naukowej,  Programowej  i  Recenzentów miesięcznika,  prof.  dr.  hab.  inż.
Leonardem Runkiewiczem, zapraszamy do współpracy nie tylko pracowników naukowych o uznanym dorobku,
lecz także tych stawiających pierwsze kroki na ścieżce swojej kariery naukowej.

Artykuły naukowe - źródłowe, przeglądowe lub polemiczne - powinny spełniać określone kryteria poprawności,
opisywać oryginalne badania naukowe i  wynikające z nich wnioski lub zbierać w formie przeglądu wnioski z
wcześniej  publikowanych prac  w celu  usystematyzowania  pewnego obszaru  badań.  Szczegółowe informacje
aktualizowane są na www.builderscience.pl.

Niezmiernie cieszy nas fakt, że obok zamieszczanych przez redakcję artykułów technicznych z cenną praktyczną
wiedzą  o  nowych  i  innowacyjnych  rozwiązaniach  materiałowych,  technologicznych  oraz  konstrukcyjnych
publikacje  naukowe,  które  są  szczególnie  cenne  dla  rozwoju  budownictwa,  są  dodatkowo  tak  wysoko
punktowane.

Ich przygotowanie wymaga od autorów dużego wysiłku: pomysłu na badania, które mają wpływ na rozwój wiedzy
i nauki w danym zakresie, opracowania innowacyjnej metodyki badań, wniosków oraz wykorzystania wyników
badań lub ekspertyz naukowych w praktyce zawodowej inżynierów budownictwa i projektantów.

Redakcja,  Rada  Programowa  i  Naukowa  oraz  Recenzenci  od  wielu  lat  szczególnie  dbali  o  wysoki  poziom
merytoryczny,  gwarantowany  równie  wysokim  poziomem  przekazywanej  wiedzy,  sposobem  oraz
interdyscyplinarnością  zagadnień  naukowo-technicznych.

Przekazywana w Builder Science wiedza jest cenna i użyteczna dla całej branży oraz firm budowlanych, które w
rozwijaniu swojego potencjału mogą opierać się na pracy najwybitniejszych specjalistów.

Nauka  i  budownictwo są  nierozerwalnie  związane,  potrzebna  jest  stała  wymiana  wiedzy  oraz  doświadczeń
pomiędzy środowiskiem naukowym, ośrodkami badawczo-technicznymi a branżą budowlaną.

kontakt: e-mail: burzynska@buildercorp.pl

---------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy  do  udziału  w  spotkaniu  online  z  MARCINEM  GRZELEWSKIM  -  architektem  i  partnerem  APA
Wojciechowski Architekci, członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Tytuł  spotkania  "50 TWARZY ARCHITEKTA".  Widzimy się  we wtorek 20 października o  godzinie   12:00  na
fanpage’u  @4YoungArchitects  https://www.facebook.com/4YoungArchitects/.  Spotkanie  zorganizowane  jest
przez miesięcznik "Builder" w ramach ogólnopolskiego programu Builder for the Young Architects.

http://www.builderscience.pl/
mailto:burzynska@buildercorp.pl
https://www.facebook.com/4YoungArchitects/
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Informacje Handlowe (SARP Marketing)

EQUITONE [linea] Piękno w każdym detalu

Płyty włókno-cementowe EQUITONE [linea] charakteryzują się unikalną trójwymiarową strukturą, która wygląda
bardzo efektownie  w naturalnym świetle.  Przyciągający  wzrok,  stale  zmieniający  się  wygląd płyt  to  zasługa
współpracy z architektami. Inspiracją do zaprojektowania płyt [linea] była ludzka dłoń, dlatego ich proporcje
wydają się znajome i zachęcają do dotknięcia materiału. Podejdź bliżej, aby odkryć złożoność i spójność tych
barwionych w masie płyt.

Geometryczny  układ  włókien  tworzy  subtelną  fakturę,  która  podkreśla  naturalne  detale  i  delikatność  tych
zachwycających płyt.

EQUITONE [linea] inspiruje innych swoją innowacyjną i oryginalną strukturą już od 2014 roku. Jednak po raz
pierwszy  mamy  do  czynienia  z  materiałem  tego  typu,  który  został  w  całości  wytworzony  przez  jednego
producenta  –  umożliwił  to  innowacyjny  opatentowany proces  gwarantujący  wysoką jakość  oraz  eleganckie,
naturalne i mineralne wykończenie.

Zamów bezpłatną próbkę:
www.equitone.com
elewacje@equitone.pl
https://pl.pinterest.com/equitone_poland/
https://www.linkedin.com/company/equitone-poland/

https://builder4future.pl/2020/10/08/spotkanie-online-z-marcinem-grzelewskim/
http://www.equitone.com/
mailto:elewacje@equitone.pl
https://pl.pinterest.com/equitone_poland/
https://www.linkedin.com/company/equitone-poland/
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https://www.equitone.com/pl-pl/materialy/plyty-elewacyjne-linea/piekno-w-kazdym-detalu/
https://www.equitone.com/pl-pl/materialy/plyty-elewacyjne-linea/piekno-w-kazdym-detalu/
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Inne

BOŻE NARODZENIE W ZAMKU

https://www.equitone.com/pl-pl/materialy/plyty-elewacyjne-linea/piekno-w-kazdym-detalu/
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Pobyt w pakiecie "Boże Narodzenie w Zamku" to 4 noclegi w terminie 23.12.2020-27.12.2020. Pobyt rozpoczyna
się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
Opłata klimatyczna 2 PLN/osoba/doba płatna na miejscu.
Czworonożni przyjaciele mile widziani (opłata 15 PLN za dobę).

Pakiet zawiera:

4 noclegi w Zamku w pokoju / apartamencie,●

4 śniadania (stół szwedzki) w Restauracji Zamkowa,●

uroczysta Kolacja Wigilijna w Restauracji Zamkowa, połączona z wizytą Świętego Mikołaja,●
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uroczysta obiadokolacja z lamką wina w Boże Narodzenie,●

uroczysta obiadokolacja z lampką wina w drugi w dzień Świąt,●

obiadokolacja (23.12.2020),●

2 bufety kawowo-herbaciane ze słodkim poczęstunkiem i owocami (25.12.2020 oraz 26.12.2020),●

zabawa z dj w podziemiach zamkowych (25.12.2020),●

ognisko świąteczne (26.12.2020),●

zamkowa sala zabaw dla dzieci,●

kolędowanie przy kominku,●

choinka i miejsce na prezenty,●

patera owoców w pokoju,●

powitalna lampka wina,●

bezpłatny parking,●

bezpłatne Wifi w całym Zamku.●

Do dyspozycji Państwa są również:

2 sale konferencyjne z wyposażeniem,●

Sala Kominkowa,●

bar w podziemiach Zamku z bezpłatnym bilardem,●

Galeria Zamkowa.●

 Ceny pakietów:

Cena za osobę w pokoju 2-4 osobowym lub apartamencie dla członków SARP

 Pakiet 4 noclegi

Osoba dorosła 850 zł

Dziecko 6-12 lat 420 zł

Dziecko do 6 lat bezpłatnie

Dopłata do apartamentu 150 zł (za apartament)

Cena za osobę w pokoju 2-4 osobowym lub apartamencie dla osób niebędących członkiem SARP

 Pakiet 4 noclegi

Osoba dorosła 950 zł

Dziecko 6-12 lat 470 zł

Dziecko do 6 lat bezpłatnie

Dopłata do apartamentu 250 zł (za apartament)

Doba hotelowa 15:00-12:00

Państwa rezerwacja będzie przez nas potwierdzona ostatecznie wyłącznie po otrzymaniu przelewu zadatku w
wysokości 30% całkowitej sumy za zarezerwowany pobyt.

Dane do przelewu:
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ZAMEK TUCZNO
ul. Zamkowa 1, 78-640 Tuczno

PKO Bank Polski S.A.
47 1020 2847 0000 1102 0160 4131

tel. +48 789 184 622
marketing@zamek-tuczno.com.pl
www.zamek-tuczno.com.pl

Biuro ZG SARP (SARP Poznań)

Wspomnienie po zmarłym architekcie

Józef Pawlicki urodził się 24 czerwca 1922 roku w Luboniu. Tam też mieszkał przez całe swoje życie. Studiował na
Wydziale Architektury Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu uzyskując 1 lipca 1950 roku tytuł inżyniera architekta.  

W marcu 1958 roku otrzymał w Warszawie uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych.  Pracował jako
kierownik budowy i kierownik grupy robót w Zjednoczeniu Budownictwa Mieszkaniowego nr 1 w Poznaniu. W
1956 roku, w swoim domu rodzinnym w Luboniu, otworzył prywatną Wytwórnię Prefabrykatów Budowlanych. Po
37 latach przekazał ją synowi Janowi,  który prowadzi ją do dziś.  Pracował także jako kierownik rozbudowy
poznańskiej Akademii Ekonomicznej oraz Osiedla przy ul. Chociszewskiego w Poznaniu. W kwietniu 1989 roku
został  członkiem  poznańskiego  Oddziału  Stowarzyszenia  Architektów  Polskich.  Należał  do  NOT  –  Naczelnej
Organizacji Technicznej. Był także członkiem Sekcji Budowlanej Wielkopolskiego Cechu Rzemiosł Budowlanych w
Poznaniu. W latach 50-tych i 60-tych XX wieku projektował domy jednorodzinne w Luboniu i okolicach. Był także
autorem obiektu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Rzecznej w Luboniu (1975-78), dzisiejszy Stadion Miejski.
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Jako  senior  rodu,  był  inicjatorem pierwszego  Zjazdu  Rodzinnego  rodziny  Pawlickich,  potomków znanego  w
Luboniu i w Wirach Szczepana Pawlickiego – gospodarza z XIX w. Zjazd, na który przybyło 112 członków rodu z
Lubonia, Poznania i innych stron kraju, odbył się w Puszczykowie dnia 16 maja 2015 roku.

Józef Pawlicki zmarł 15 września 2020 roku, przeżywszy 98 lat. Pochowany został 19 września 2020 roku w grobie
rodzinnym na cmentarzu w Luboniu – Żabikowie. Rodzina wspomina Go jako wielkiego patriotę, szlachetnego
człowieka, który żył godnie i pozostanie zawsze w pamięci swoich bliskich.


