
REKTOR AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W TARNOWIE 

dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni 

 

Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Pracowników Naszej Uczelni  

do wzięcia udziału 

w spektaklu „Aida” w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie, 

 który będzie można obejrzeć 

w dniu 28 stycznia 2023 r. 

 

Całkowity koszt wyjazdu na osobę wynosi ok. 350 zł, a dopłata ze strony pracowników, emerytów, 

rencistów oraz członków rodzin jest uzależniona od dochodów i podana w tabeli: 
 

Dochód pracownika, emeryta, 

rencisty 

 

Odpłatność za wyjazd 
pracownika, emeryta, rencisty 

 

Odpłatność za wyjazd 
członka rodziny 

do 1500 zł 100 zł 190 zł 

od 1501 do 3000 zł 130 zł 220 zł 

od 3001 do 4500 zł 160 zł 250 zł 

od 4501 do 6000 zł 190 zł 280 zł 

powyżej 6000 zł 220 zł 310 zł 

  

 

Zapisy telefoniczne pod numerem: 1463-16-500, przyjmuje Pani Katarzyna Baca w terminie  

od 14.12.2022 r. do dnia 21.12.2022 r. Wpłaty po zapisie w w/w terminie, należy dokonywać 

na następujący rachunek bankowy Uczelni: 46 1240 4748 1111 0000 4882 3546. 

W przypadku rezygnacji z wyjazdu w wyniku różnych zdarzeń losowych, uczestnik wycieczki 

zobowiązany jest do zapewnienia zastępstwa na swoje miejsce, co będzie warunkiem zwrotu 

pieniędzy. 

 
 

 



WARSZAWA 

28.01.2023 -wyjazd z Tarnowa 7.00 (zbiórka uczestników ,przejazd do Warszawy) 

Godz. 13..00- zwiedzanie Zamku Królewskiego w Warszawie z przewodnikami 

 

 

a następnie -spacer po Starym Mieście–najstarszy ośrodek miejski stolicy z przełomu XVII i XVIII w.-Plac 

Zamkowy–Kolumna Zygmunta III Wazy-Katedra św. Jana, jedno z najważniejszych miejsc kultury                           

i tradycji narodowej Polski, Rynek Starego Miasta–o pow. ponad 6500 m², ukształtowany na przełomie 

XIII i XIV w.-Pomnik Syreny, herb Warszawy-Krakowskie Przedmieście-jedna z reprezentacyjnych ulic    

w Warszawie. Przy ulicy mieści się m. in.: Pałac Prezydencki, pomnik Adama Mickiewicza, Plac 

Marszałka J. Piłsudskiego, Grób Nieznanego Żołnierza, 

Przejazd w okolice Teatru Muzycznego ROMA;  Czas wolny 

Spektakl od godz. 19.00-21.50 AIDA to musical skomponowany przez legendę muzyki pop Eltona 
Johna, do słów Tima Rice'a, jednego z najbardziej znanych autorów tekstów do licznych musicali. 
Autorami libretta są: Linda Woolverton, Robert Falls i David Henry Hwang, a oryginalna inscenizacja 
została wyprodukowana przez Disney Theatrical Productions. 

 Miejscem akcji jest starożytny Egipt, a fabuła opowiada o zakazanej miłości Aidy, nubijskiej 
księżniczki wziętej do niewoli przez Egipcjan, i Radamesa, kapitana egipskiej armii zaręczonego                       
z Amneris, córką faraona. 

 
Ok. 22.15 wyjazd w kierunku Tarnowa  

Planowany przyjazd ok. 3.30 

 
 

https://www.ebilet.pl/artysta/elton-john/
https://www.ebilet.pl/artysta/elton-john/

