LETO V CHORVÁTSKU
Makarská riviéra – Baško Polje
Pekný deň,
Asociácia pre mládež, vedu a techniku už 27 rokov vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov.
Pomáhame napĺňať predstavy žiakom i študentom, ale sme tu i pre pedagógov či rodičov a vedieme spolu s
nimi mládež k zmysluplnému tráveniu voľného času. V roku 2012 sme uviedli do praxe animačný program
Zvedaví vedci ako súčasť spestrenia detských táborov v kempe Baško Polje v Chorvátsku. Program hravou
formou podnecuje tvorivosť účastníkov prostredníctvom zaujímavých pokusov pod dohľadom vyškolených
animátorov, ktorí pracujú s bežne dostupnými chemikáliami a pomôckami z domácnosti v “labáku“ pri
morskom pobreží každé popoludnie.
Veríme, že si popri množstve ďalších povinností nájdete čas pouvažovať nad možnosťou strávenia
príjemných chvíľ detí v letnom sídle AMAVET-u za výhodných podmienok:
Termín

Ubytovanie
Doprava
Deň/noc v mobilnom domčeku z/do Bratislavy
45 €/os
02.06. – 11.06.2017
10/7
56 €/os
45 €/os
09.06. – 18.06.2017
10/7
56 €/os
Uvedené účastnícke poplatky platia v prípade 40 platiacich účastníkov.

Strava
plná penzia
84 €/os
84 €/os

Ku konečnému účastníckemu poplatku prosím nezabudnite pripočítať povinný pobytový a registračný
poplatok, ktorý sa uhrádza po príchode do kempu resp. vopred prevodom na účet AMAVET-u. Tento
poplatok sa nevzťahuje na deti do 12 rokov. Mládež do 18 rokov platí 8 €, dospelí účastníci platia 12 €.

V prípade účasti 40 detí ubytovanie a doprava pre 5 vedúcich grátis.
Animátorov pre program Zvedaví vedci zabezpečujeme bezplatne.
V prípade záujmu prosíme o vybavenie nasledovných vecí:
- vyplnenie a zaslanie záväznej prihlášky
- uhradenie zálohy vo výške 20% do písomne dohodnutého termínu – predpokladáme do 15.04.2017
Menný zoznam účastníkov spolu s doplatkom stačí zaslať mesiac pred odchodom.
Bližšie informácie o lokalite nájdete na stránke www.superleto.sk v sekcii / Praktické info. V prípade potreby
nás prosím neváhajte kontaktovať osobne, telefonicky či emailom.
Za AMAVET tím sa na prípadnú spoluprácu teší
Katarína Lehotská
Dňa 1. marca 2017, Bratislava
Koordinátorka poznávacích podujatí

Asociácia pre mládež, vedu a techniku o.z.
Hagarova 4, 831 52 Bratislava

02/44 87 23 31, 0905 506 312
amavet@amavet.sk, www.superleto.sk

