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III OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE   
OPIEKUNÓW DROGI ŚW. JAKUBA 

  

GÓRA ŚW. ANNY (woj. opolskie) 

27-28  marca 2020 r. (piątek - sobota) 

 

Program:   

27.03.2020 piątek: 

1000 - 1100  Przyjazdy i zakwaterowanie 
1100  - 1200  Wprowadzenie teoretyczne do znakowania Drogi św. Jakuba 
1200  - 1700  Szkolenie praktyczne: znakowanie w terenie (zabieramy termos z herbatą i prowiant) 
1800  Obiadokolacja 
1930  Spotkanie integracyjne uczestników, wymiana doświadczeń i slajdy 

28.03.2020 sobota:  

800  Śniadanie  
900  - 1030 Szkolenie teoretyczne, omówienie zadań Opiekunów Szlaku 
1100  - 1200 Dyskusja, podsumowanie i zakończenie spotkania 

 
 
UWAGA: Od 28 marca (od godz 13

00
) do 29 marca 2020 r. na Górze św. Anny odbywają się obrady Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”. Opiekunowie, którzy nie są członkami 
Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w obradach jako Goście. 

 
 
Łączny koszt uczestnictwa w Ogólnopolskim Spotkaniu Opiekunów Drogi św. Jakuba wynosi 95 zł i 
obejmuje: nocleg 27/28.03 (pokój 4-osobowy), obiadokolację w piątek, śniadanie w sobotę, materiały do 
znakowania (pędzle, farby, szablony, naklejki). Informacje i zapisy do 29 lutego 2019 r. pod adresem e-mail: 
biuro@camino.net.pl, tel. 502 576 043 (po godz. 17:00). 
 
Rachunek bankowy do wpłat za uczestnictwo: 
Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” 
48 1940 1076 3085 1674 0000 0000 
Tytuł wpłaty: „Spotkanie Opiekunów Góra św. Anny  - imię i nazwisko uczestnika” 
Uczestnik, który zostanie zapisany otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. 

 



 

 

 

                

                  www.parlamentjakubowy.pl                             www.camino.net.pl                                        

Miejsce spotkania: 

Dom Pielgrzyma na Górze św. Anny (woj. Opolskie) 

ul. Jana Pawła II nr 7,  47-154 Góra św. Anny 

 

Dojazd:  
- samochodem autostradą A4 (odcinek Gliwice – Opole) do zjazdu Olszowa kierunek Kędzierzyn-
Koźle (droga wojewódzka nr 426) do m. Zalesie Śl. i dalej na Leśnicę i Górę św. Anny. Możliwość 
parkowania przy Domu Pielgrzyma i w ciagu ul. Jana Pawła II. 
- pociągiem do stacji Zdzieszowice (linia Opole – Kędzierzyn-Koźle), skąd dojście pieszym szlakiem 
czarnym (ok. 4 km). O możliwość transferu ze stacji Zdzieszowice na Górę  
św. Anny proszę pytać na dane kontaktowe wymienione powyżej. 

 

Ważne uwagi: 
1)  ilość miejsc noclegowych jest ograniczona. O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń; 
2)  istnieje możliwość przyjazdu w czwartek, 26 marca wieczorem – informacje pod 

wspomnianym adresem e-mail / telefonem; 
3)  szkolenie praktyczne prowadzone będzie pod okiem znakarzy, aby każdy mógł popracować 

praktycznie; 
4) szkolenie teoretyczne obejmować będzie tematy związane m. in. z formalnymi i 

organizacyjnymi uwarunkowaniami prowadzenia prac znakarskich oraz specyfiką i 
zadaniami funkcji opiekuna Drogi św. Jakuba, 

5) z uwagi na pracę z farbami, konieczne jest posiadanie ubioru na zmianę lub ochronnego 
(np. solidny fartuch, spodnie, bluza, rękawice). Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności 
za zniszczenie lub uszkodzenie odzieży podczas znakowania, 

6) na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty. 
 


