Informator dla uczestników Studium Praktycznego Winiarstwa 2019
Podkarpacka Akademia Wina w Jaśle jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego, wpisaną do
ewidencji pod numerem Regon 381136187. Roczne Studium Praktycznego Winiarstwa jako sztandarowe
działanie PAW, posiada akredytację przyznaną przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
Zajęcia teoretyczne Studium Praktycznego Winiarstwa PAW odbywają się w zabytkowym Pałacu Sroczyńskich,
siedzibie Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, przy ulicy
Tadeusza Sroczyńskiego 2.
Zajęcia praktyczne z uprawy winorośli odbywają się w Winnicy Jasło, przy ulicy Na Kotlinę, a praktyki w temacie
produkcji wina w przetwórni Winnicy Golesz przy ulicy 17 stycznia 142 B.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne rozpoczynają się w soboty o godz. 10oo, a w niedzielę o godz. 9oo. Przerwa
obiadowa jest od godz. 13oo do 14oo. Obiady można spożywać szybko i tanio (także w niedzielę) w pobliskim
barze "Elita Smaku" w odległości 700 m od szkoły.
Wszystkie wymienione powyżej lokalizacje obiektów są zaznaczone na mapie Google pod linkiem:
https://goo.gl/maps/KJrHEKeQvm92
Zajęcia 12 zjazdu odbędą się w obiektach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zajęcia wyjazdowe, to także
zjazd 10 (zwiedzanie winnic rejonu Sandomierza) i zjazd 17 (winnice węgierskie w rejonie Egeru).
Możliwe warianty i terminy opłat czesnego:
1. wpłata roczna 4400 PLN - dopłata do wcześniej wpłaconej zaliczki do 15 stycznia 2019 r.,
2. wpłata za każdy semestr osobno 2 x2400 PLN, dopłata do wcześniej wpłaconej zaliczki do 15 stycznia 2019 r.,
druga rata przed rozpoczęciem 11 zjazdu SPW,
3. wariant kwartalny 4 x 1400 PLN - po wpłacie zaliczki kolejne raty płatne przed rozpoczęciem 6, 11 i 16 zjazdu.
W ramach czesnego każdy z uczestników SPW, oprócz 320 godzin wykładów i praktyk, otrzymuje:
- komplet książek "Winorośl i wino" część I i II i "Ochrona winorośli",
- segregator z blokiem do notatek, teczkę na dodatkowe materiały, firmowy długopis i otwieracz do wina,
- w trakcie zajęć gorące i zimne napoje (kawa, herbata, woda mineralna),
- podczas zaplanowanych w programie SPW zajęć degustacyjnych odpowiednio dobrane próbki win,
- ozdobny dyplom ukończenia Studium oraz zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej,
- zapisy prezentacji multimedialnych z wykładów, wyłącznie do użytku prywatnego, zamieszczane sukcesywnie
w witrynie Dropbox - dane dostępowe do konta - login: info@roman-mysliwiec.pl, hasło: golesz1982
Dane kontaktowe do hoteli w Jaśle:
Motel ENERGOPAL, Jasło, ul. Metzgera, tel. +48 13 44 370 44, www.energopal.pl
MAXIMUS Hotelik, Jasło, ul. Sportowa 1B, kom. 608 433 287, www.hotelmaximus.pl
Zajazd pod Skałą, 38-211 Jasło 4, Krajowice 68, tel.13 491 54 65, www.zajazd-pod-skala.pl
Zajazd pod Goleszem, Jasło, ul. Krakowska 112, kom. 608 732 602, www.zajazdpodgoleszem.pl
Hotel MAŁOPOLSKA, Jasło, ul. W. Polskiego 13 a, tel.13 448 14 88, www.hotel-malopolska.pl
Hotel IMPERIAL, Jasło, ul. Św. Jana z Dukli 26, kom. 669 327 786, www.hotel-imperial.pl
U SCHABIŃSKIEJ, Jasło, ul. Floriańska 42, kom. 797 334 660, www.uschabinskiej.pl
Motelik GROSAR, Jasło, ul. Bieszczadzka, tel.13 445 82 58, www.grosar.pl/motele
Hotel AMIGO, Jasło, ul. Staszica 20, kom. 517 303 899, www.hotelamigo.pl
Hotelik Jasło, Jasło, ul. 3-go Maja 84, tel. 503 199 466

