EXKURZE NA BIOFARMU KOZODOJ, BIOSTATEK VALEČ, BOTANICKÁ ZAHRADA BEČOV, ŠKOLNÍ
STATEK CHEB, VOJENSKÉ LESY A STATKY A LÁZEŇSKÉ LESY
Pokračujeme v projektu, který vám umožňuje vydat se s dětmi na ekologicky vzdělávací výlet.
Karlovarský kraj hradí dopravu, vy a vaši žáci si hradíte pobyt a program. V nabídce je 6 subjektů:
Biostatek ve Valči, Ekofarma Kozodoj ve Staré Roli, Botanická zahrada v Bečově, farma v Krajském
středisku ekologické výchovy při Školním statku Cheb, lesní pedagogika ve Vojenských lesích a
statcích a lesní pedagogika Lázeňských lesích Karlovy Vary.
Vzhledem ke zkušenostem s objednáváním exkurzí z předchozích let si prosím pozorně přečtěte
následující řádky i postup, jak si exkurzi objednat. Přihláškový systém je vytvořen z organizačních
důvodů a také pro usnadnění komunikace mezi všemi zúčastněnými.
1) Na výběr jsou exkurze do 6 zařízení. Po prostudování nabídek si nejprve domluvte termín exkurze
přímo s kontaktní osobou vybraného zařízení z šesti výše uvedených. Kontakt je vždy uveden v
příslušné nabídce („projektovém listu“ daného zařízení) na webu krajského úřadu Karlovarského
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství v sekci Environmentální vzdělávání – EVVO pro
školy (http://www.kr-karlovarsky.cz/zivotni/Stranky/EVVO_skoly.aspx). Pobyt, program a náklady
s tím spojené si pedagogický doprovod i žáci hradí sami. Karlovarský kraj hradí autobusovou
dopravu na vybrané zařízení a zpět.
2) Vzhledem ke vzdálenosti školy či školního zařízení od farmy (a také potřeby zastávek) prosím
zvažte, jak dlouho bude cesta trvat (v případě pochyb lze použít vyhledávač trasy v mapách
na www.seznam.cz). Vyplňte prosím přihlášku na autobusovou dopravu, kterou najdete na
stránkách http://www.kr-karlovarsky.cz/zivotni/Stranky/EVVO_skoly.aspx.
3) Po vyplnění všech položek v přiložené přihlášce pro zajištění autobusové dopravy odešlete tuto
přihlášku na adresu vit.venhoda@kr-karlovarsky.cz – do předmětu e-mailu napište: „objednávka
dopravy“ – místo a datum uskutečnění Vaši exkurse. Vaši přihlášku na dopravu je nutno zaslat
minimálně 14 dní před smluveným termínem exkurze.
4) Doprava vám bude Karlovarským krajem objednána až po potvrzení termínu dopravcem, kdy
obdržíte potvrzovací e-mail od Ing. Víta Venhody se jménem (a telefonem) dopravní společnosti
pro případ nečekaných změn. Informaci o zajištění dopravy obdržíte vždy, proto nám z tohoto
důvodu prosím nevolejte. Dopravu na takto objednanou exkurzi hradí Karlovarský kraj až do
vyčerpání finančních prostředků.
Poznámka:
Prosíme o úplné a přesné vyplnění přihlášky a respektování podmínek zajištění exkurze, značně nám
tím pomůžete a všem zúčastněným ušetříme čas.
V případě neúplného nebo nepřesného vyplnění přihlášky vám nebude doprava poskytnuta!
Hezké zážitky přeje
Ing. Vít Venhoda
vedoucí oddělení EVVO a energetiky
odbor životního prostředí a zemědělství
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