
WYSTAWĘ I GIEŁDĘ 
MINERAŁÓW

I WYROBÓW JUBILERSKICH

Biuro Podróży „GLOB” zaprasza na

Minerały i skamieniałości z najodleglejszych zakątków kuli ziemskiej 
Biżuteria i wyroby jubilerskie, galanteria z różnych typów skał i minerałów 

Ceny przystępne i nieprzystępne. To warto zobaczyć. To warto kupić
NIESPODZIANKA: losowanie nagród wśród zwiedzających!

Rzeszów 16-17.02.2019 r.

 SPONSOR: Biuro Podróży „GLOB”, 35-101 Rzeszów, ul. Kolejowa 12/300, tel. 17 779 00 52

Sobota i niedziela godz. 10.00–18.00
III LO im. Cypriana Kamila Norwida, Rzeszów, ul. Szopena 11

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia III LO im. Cypriana Kamila Norwida  
w Rzeszowie przy ulicy Szopena 11. Będziecie Państwo mogli uczestniczyć w Wystawie 
i Giełdzie Minerałów i Wyrobów Jubilerskich w dniach 16-17.02.2019 r. w godz. 10oo-18oo. 
Spotkania kolekcjonerów i wystawców to wspaniała okazja do zapoznania się ze skar-
bami skrzętnie skrywanymi w głębokich warstwach skorupy ziemskiej. Impreza ta łą-
cząc walory wystawowo-handlowe może być z jednej strony doskonałą lekcją geologii, 
geografii, chemii i nauki o środowisku, a z drugiej może stanowić okazję do pozyskania 
okazów do własnej kolekcji. Umożliwia także nabycie ciekawej galanterii oraz ozdób 
wykonanych z różnego typu kamieni. Ukazując piękno przyrody nieożywionej pobudza 
w nas odczucia estetyczne i zachęca do korzystania z szacunkiem i umiarem z zaso-
bów naturalnych, co nie jest bez znaczenia przy postępującej degradacji cywilizacyj-
nej środowiska. Na Wystawie i Giełdzie Minerałów i Wyrobów Jubilerskich będziecie 
Państwo mogli zapoznać się z najprzeróżniejszymi minerałami pochodzącymi nieraz  
z najodleglejszych zakątków kuli ziemskiej, i to zarówno z tymi, które mają tylko zna-
czenie mineralogiczno-kolekcjonerskie, jak i z minerałami i skałami stanowiącymi su-
rowiec do wyrobu wszelkiego typu elementów dekoracyjnych, galanterii i wyrobów ju-
bilerskich. 

Dodatkową atrakcją będzie losowanie nagród wśród osób zwiedzających Wy-
stawę.

Prosimy o zamieszczenie informacji o Wystawie i Giełdzie Minerałów i Wyrobów 
Jubilerskich na tablicy ogłoszeń w Waszym Przedsiębiorstwie.

Bilety wstępu: normalne 7,00 zł; ulgowe 5,00 zł, rodzinne 20,00 zł.

Informacja: III LO im. Cypriana Kamila Norwida, Rzeszów, ul. Szopena 11 

 tel. 17 748 28 70

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE WYSTAWĘ:

Fundacja „Oświata i Wychowanie”, Rzeszów;

F.H.U.„REMI”, Remigiusz Molenda, 30-049Kraków, Czarnowiejska 103/45, tel. 12/6335771, 
606510084, remi.molenda@interia.pl;

Biuro Podróży „GLOB”, 35-101 Rzeszów, ul. Kolejowa 12/300, tel. 17/7790052.


