Warszawa, dnia 23.09.2022 r.
Drodzy Członkowie PT TEPIS!
Koleżanki i Koledzy!
Po wakacyjnej przerwie, w czasie której
intensywnie pracowaliśmy nad szczegółami
Konferencji,
przygotowaniem
spotkań
„hieronimkowych” w Kołach i nagrodą „LAUR
TŁUMACZA”, chcielibyśmy dziś przekazać
informacje o spotkaniach z okazji Dnia
Tłumacza. Wkrótce pełny program naszej
hybrydowej Konferencji (15-22.10.2022 r.)
wraz
z
informacjami
o
spotkaniu
integracyjnym
15.10.2022
r.
oraz
uruchomieniu zapisów przez e-sklep.
Pełna oferta konferencyjna wkrótce w
Państwa skrzynkach mailowych, na stronie
internetowej oraz w naszych mediach
społecznościowych! Zapraszamy!


Serdecznie zapraszamy do świętowania Międzynarodowego Dnia Tłumacza
(30.09.) – „Hieronimek”, na spotkaniach organizowanych przez Koła PT TEPIS.
Spotkanie Hieronimkowe to okazja do wymiany doświadczeń, rozmowy i
integracji środowiska tłumaczy - zapraszamy Członków TEPIS-u i Sympatyków!
A może jest wśród Państwa grupka osób, która chciałaby założyć nowe Koło
Terenowe TEPIS? Jest w Polsce jeszcze wiele miejsc, w których mieszkają i
pracują są nasi Członkowie, a nasze Koła są zbyt daleko… Prosimy o zgłoszenia
na adres: tepis@tepis.org.pl (koniecznie z dopiskiem – nowe koło). Podpowiemy,
jak je zorganizować i poprowadzić. Jest to szansa do aktywnego budowania
działalności naszego Towarzystwa.
Z informacjami o działaniu Kół można zapoznać się w rozdziale 6 Statutu PT
TEPIS https://tiny.pl/wtcj5. Zapraszamy!

Harmonogram spotkań:
Koło Górnośląskie
Data: 29.09.2022 r. (czwartek), godz. 18.00
Miejsce: La Firinda Tapas Bar, ul. Dyrekcyjna 9, Katowice
Zgłoszenia: gornoslaskie@tepis.org.pl do dnia 26.09.2022 r.
Koło Małopolskie
Data: 29.09.2022 r. (czwartek), godz. 18.00
Miejsce: restauracja Smak Ukraiński, ul. Grodzka 21, Kraków
Zgłoszenia: (Małgorzata Lipska) info@mlipska.com do dnia 26.09.2022 r.
Koło Wielkopolskie
Data: 29.09.2022 r. (czwartek), godz. 18.00
Miejsce: kawiarnia Ptasie Radio, ul. Kościuszki 74, Poznań
Zgłoszenia: wielkopolskie@tepis.org.pl do dnia 26.09.2022 r.
Koło Dolnośląskie
Data: 30.09.2022 r. (piątek), godz. 18.00 – 21.00
Miejsce: Salon Śląski, plac Uniwersytecki 15, Wrocław
Zgłoszenia: dolnoslaskie@tepis.org.pl do dnia 28.09.2022 r.
Koło Podlaskie
Data: 6.10.2022 r. (czwartek), godz. 17.00
Miejsce: Maison du Café, ul. Jana Kilińskiego 10, Białystok
Zgłoszenia: podlaskie@tepis.org.pl do dnia 30.09.2022 r.
Koło Zachodniopomorskie
Data: 8.10.2022 r. (sobota), godz. 17.00
Miejsce: kawiarnia Orsola - Coffee Haus, plac Żołnierza Polskiego 3/1, Szczecin
Zgłoszenia: zachodniopomorskie@tepis.org.pl do dnia 30.09.2022 r.
Koło Zagraniczne
Spotkanie on-line – zaproszenie zostanie przekazane w terminie późniejszym
Spotkanie Hieronimkowe w Warszawie
Data: 07.10.2022 r. (piątek), godz. 19.00
Miejsce: siedziba PT TEPIS, ul. E. Plater 25 lok. 44 (w przypadku większej liczby
chętnych zaproponujemy inne miejsce)
Zgłoszenia: tepis@tepis.org.pl do dnia 3.10.2022 r.
Mamy nadzieję, że będzie to okazja do porozmawiania o założeniu Koła TEPIS
w Warszawie pod roboczą nazwą „Mazowieckie Koło PT TEPIS” !!! Czekamy na
pomysły, propozycje i zgłoszenia Osób Zainteresowanych już teraz mailowo
(koniecznie z dopiskiem – Koło Mazowieckie) oraz w czasie spotkania.


Chcielibyśmy także zaprosić wszystkich Państwa na nasz nowy cykl spotkań
„Tłumacz z pasją”. Zaczynamy w formule online, ale nie wykluczamy w
przyszłości także spotkań ‘na żywo’. Jeśli mają Państwo ciekawe
zainteresowania i chcą się nimi podzielić w większym gronie, prosimy o kontakt
na adres: tepis@tepis.org.pl z dopiskiem: Tłumacz z pasją.
Nasz cykl zainauguruje spotkanie online we środę, 5.10.2022 r. o godz. 19, a
zaproszenie przyjął wiceprezes PT TEPIS i wieloletni Prezes Dolnośląskiego Koła
PT TEPIS, Dominik Mikołajczyk, zapalony pilot i podróżnik. Szczegóły wkrótce
(mailowo, na stronie oraz w mediach społecznościowych)! Serdecznie
zapraszamy!
Serdecznie pozdrawiamy!
Kolegium ds. Kół Terenowych i Rada Naczelna PT TEPIS

