Zveme především koordinátory EVVO, pedagogy základních a středních škol, ale
i další zájemce z řad učitelů a veřejnosti na třídenní seminář

ŠUMAVA JAKO UČEBNICE EKOLOGIE
s akreditací MŠMT Č. J. MSMT- 2536/2013-201-72 ze dne 19.2.2013

26.–28. dubna 2013
v Národním parku Šumava
Středisko environmentální výchovy „Pod skálou" se nachází v malé obci Stožec
ležící v nedotčené přírodě jižní části Národního parku Šumava. Hlavní činností
střediska jsou pobytové programy pro organizované skupiny žáků základních a
středních škol. Vyzkoušíme si zde výukový program střediska, podnikneme
celodenní exkurzi do skutečné šumavské horské smrčiny, navštívíme rašeliniště a
novou naučnou stezku u Soumarského mostu. Ekologie horských smrčin a
možnosti jejich ochrany budou hlavním tématem diskuzí s přítomnými
odborníky.
Ubytování pro účastníky je zajištěno ve Středisku environmentální výchovy „Pod
skálou" ve Stožci, http://www.npsumava.cz/cz/1111/sekce/is-stozec/ nebo
http://www.npsumava.cz/gallery/21/6357-sev_stozec_programy.pdf
Doprava vlakem není zahrnuta v účastnickém poplatku. Pro zájemce zajistíme společné kupé
a zvýhodněnou hromadnou jízdenku s místenkou Brno – Stožec a zpět.

Cena semináře (částku je nutné uhradit předem):
1600 Kč (pouze pro pedagogy – zaměstnance škol a školských zařízení zapsaných v rejstříku škol)
1940 Kč (pro nepedagogy; cena navýšena o DPH)
Termín uzávěrky přihlášek a termín splatnosti je nejpozději 12. dubna 2013.
Více informací a přihlášku naleznete na www.lipka.cz/kalendar-akci.
V případě jakýchkoli dotazů a problémů kontaktujte kontaktní osobu:
Mgr. Eva Kazdová, E: eva.kazdova@lipka.cz, T: 543 420 822, M: 732 658 592
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