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Vytlačené na ekologickom papieri Hello. Výrobca má certifikovaný FSC, PEFC, EMS podľa medzi-
národných noriem ISO 9001, 140001 a EMAS. Tieto certifikácie obsahujú rôzne environmentálne 
iniciatívy, napr. spoločnosť získava 30 % svojej spotreby energie z biopalív a 40 % prepravy reali-
zuje pomocou nízko emisných prostriedkov, ako sú železnice alebo siete kanálov. Hello je plne re-
cyklovateľný papier a môže byť použitý na získanie papierovej drviny najvyššej kvality.
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Stredisko environmentálnej výchovy Regetovka (okres Bardejov)

Na obálke: Nižné Bielovodské Žabie pleso vo Vysokých Tatrách. Nachádza sa 
v nadmorskej výške 1 674,6 m n. m., má rozlohu 4,65 ha a hĺbku 20,2 m. Z jeho 
najsevernejšej časti vyteká Žabí potok (foto: Karol Demuth)

Slovenská agentúra životného prostredia
organizuje

ŠKOLY V PRÍRODE
v strediskách environmentálnej výchovy

Ponúkame:

•1-dňovú praktickú odbornú environmentálnu výchovu podľa výberu z programu*

•1-dňový výlet autobusom do vzdialenosti 100 km od strediska

•balíček metodických materiálov pre zúčastnené školy

•pedagogický dozor – zdarma + možnosť ďalších benefitov

•zapožičanie športových potrieb na strediskách – zdarma

•premietanie víťazných filmov jednotlivých ročníkov Medzinárodného 

festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm 

•5-krát denne stravu + pitný režim

•výhodné ceny

*Program je zostavený podľa odporúčaní Ministerstva školstva SR v Pedagogicko-organizačných 
pokynoch na školský rok 2009/2010 a prierezovej témy – environmentálna výchova 

v Štátnom vzdelávacom programe.

Kapacita jedného turnusu je max. 40 detí
V cene nie je zahrnuté komplexné cestovné poistenie a doprava do miesta pobytu

Termíny: 
apríl – jún 2009/2010

september – október 2010/2011
ďalšie informácie na
www.sazp.sk

Vybavenie stredísk

6 dní 5 dní 3 dni

ZŠ I. stupeň 89 € / 2 681,21 Sk 77 € / 2 319,70 Sk 62,30 € / 1876,85 Sk

ZŠ II. stupeň 89 € / 2 681,21 Sk 77 € / 2 319,70 Sk 62,30 € / 1876,85 Sk

SEV Regetovka (okres Bardejov)
• moderná reštaurácia
• spoločenská miestnosť 
    s didaktickou technikou
• veľkoplošná obrazovka
• prírodný altánok s krbom
• možnosť športových hier
• náučný chodník

SEV Drieňok – Teplý Vrch (okres Rimavská Sobota)
• moderná reštaurácia
• spoločenská miestnosť 
    s didaktickou technikou
• prírodný altánok s ohniskom
• možnosť športových hier
• tenisové kurty, telocvičňa
• environmentálne laboratórium
• náučný chodník


