
Slovenská agentú-
ra životného prostre-
dia v Banskej Bystrici 
pripravila vo svojich 
strediskách environ-
mentálnej výchovy 
(SEV) Regetovka 
(okres Bardejov), 
Teplý Vrch (okres 
Rimavská Sobota) 
a Dropie (okres 
Komárno) pobyty 
pre deti zamerané na environmentálnu 
výchovu. 

Školy v prírode
Školy v prírode, ktoré agentúra ako 

pilotný projekt organizuje, sú obsahom 
zaujímavé, bohaté a cenovo prístupné. 
Prostredníctvom zážitkovej formy je v nich 
realizovaná praktická mimoškolská envi-
ronmentálna výchova.

Cena pobytu za jedno dieťa v šesťdňo-
vom turnuse, zahŕňajúca ubytovanie, stra-
vu 5-krát denne, pitný režim, prácu dvoch 
animátorov a základné poistenie, je 73 eur. 

Ponúkame šesť 6-dňových turnusov (kapacita 
jedného turnusu je max. 40 detí):

8. – 13. 6. 2009 v SEV Regetovka
7. – 12. 9 . 2009 v SEV Regetovka
7. – 12. 9. 2009 v SEV Teplý Vrch
21. – 26. 9. 2009 v SEV Regetovka
12. – 17. 10. 2009 v SEV Regetovka
12. – 17. 10. 2009 v SEV Teplý Vrch
Cieľom projektu je zvýšiť environmentál-

ne povedomie detí, ich záujem o prírodo-
vedné predmety a problematiku životného 
prostredia, čomu bude prispôsobený aj 
denný program. 

Kontakt: Ing. Ivan Petrík, ivan.petrik@sazp.sk; 
tel.: 048/43 74 178, 0907 227 024

Vodný svet – SEV Dropie, Zemianska Olča
Letný pobytový tábor zameraný na poznávanie 

vodného sveta, objavovanie tajomstiev mokradí, spo-
znávanie našej vodnej flóry a fauny a zážitky z prvých 
kontaktov so skutočným prístrojovým potápaním pod 
vedením profesionálnych inštruktorov potápačského 
centra z Bratislavy. Tábor je určený pre deti od 10 do 
18 rokov.

Tábor sa uskutoční v termíne od 13. 7. 2009 do 
19. 7. 2009.

Cena tábora je 185 eur, zahŕňa ubytovanie, stravu 
(5 x denne, pitný režim), poistenie, dopravu na výlety, 
zdravotnícky dozor, poplatok za technické zabezpeče-
nie potápania, videoprojekciu, použitie prírodovedného 
laboratória a environmentálnych pomôcok. V cene nie 
je zahrnutá doprava do miesta tábora.

Kontakt: Mgr. Katarína Kosková, katarina.koskova@sazp.sk; 
tel.: 048/43 74 175, 0918 500 032

Letný ekotábor – SEV Drieňok, Teplý Vrch
Letný pobytový tábor sa uskutoční v termíne od 

13. do 19. 7. 2009 a je určený pre deti od 7 do 15 ro-
kov. Program tábora je zameraný na environmentálnu 
výchovu. Počas pobytu deti navštívia ekofarmu, naučia 
sa jazdiť na koni, strielať z luku, preskúmajú spoločne 
s jaskyniarmi Drienčanské jaskyne a zúčastnia sa ďal-
ších zaujímavých aktivít. Cena tábora je 140 eur. 

Kontakt: Ing. Želmíra Ružičková,  zelmira.ruzickova@sazp.sk; 
tel.: 0907 826 190

Viac informácií na www.sazp.sk

Ponuka
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