Súkromná základná škola ESPRIT

ŠVP – RZ AMS pri obci Horná Ves 2012
Termín: 28. 05. – 01. 06. 2012
Suma: 130 EUR (ubytovanie, strava – plná penzia 5 x denne, pitný režim, doprava, pegagogický
dozor, animačný program).
Rekreačné zariadenie AMS pri obci Horná Ves sa nachádza v oblasti pohoria Vtáčnik položené
v 650 m nadmorskej výške v prekrásnej horskej prírode. Je vzdialené 15 km od mesta Partizánske.
Zariadenie svojou polohou umožňuje turistické vychádzky do okolia, kde je možnosť napojiť sa na
turistický chodník Ponitrianskej magistrály s výstupom na pohorie Vtáčnik po 3,5 hodinovej túre.
Jedným z cieľov vychádzky sa môže stať plemenársky podnik Roľan - Veľké Pole - chov koní.
Neďaleká vodná priehrada Veľké Uherce a termálne kúpele s vonkajším bazénom v obci
Chalmová poskytujú celoročné, no najmä letné kúpanie. Horské cesty umožňujú bohatú
cykloturistiku. Vo vzdialenosti 500 m sa nachádza lyžiarsky vlek o dĺžke 1000 m a bohatý výber
trás pre lyžiarov na bežkách.
Ubytovanie je poskytované v murovanej chate. Izby sú troj a štvorlôžkové. Každá izba má vlastnú
toaletu a sprchu. V RZ AMS nie sú poschodové postele. V tej istej budove sa nachádzajú
priestranné učebne a veľká jedáleň. K dispozícii je sála na spoločenské a večerné programy
využiteľná aj na aktivity v prípade nepriaznivého počasia.
V areáli sa nachádzajú športoviská na volejbal, futbal, tenis, basketbal, pingpong. K dispozícii je
bufet, detská herňa, satelitná TV a internet.
(viac: http://areamedica.sk/rekreacne-stredisko/)
Prihlášku prosíme odovzdať najneskôr do 10. februára 2012.
Platbu prosíme uhradiť najneskôr do 15. marca 2012 v kancelárii školy.
Návratka: tu odstrihnúť
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Záväzná prihláška a informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka
Záväzne prihlasujem moje dieťa __________________________________ trieda ______________
do ŠVP – RZ AMS pri obci Horná Ves, ktorá sa bude konať v termíne 28. 05. – 01. 06. 2012.
Suma ŠVP je 130 EUR (ubytovanie, strava – plná penzia 5 x denne, pitný režim, doprava,
pegagogický dozor, animačný program).
Platbu uhradím najneskôr do 15. marca 2012 v kancelárii školy.
súhlasím – nesúhlasím*
Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol/a poučený/á o dôsledkoch súhlasu s účasťou môjho
syna/mojej dcéry* na akcii v uvedenom termíne. (nehodiace sa prečiarknite)
V Bratislave dňa ___________________

______________________________
podpis zákonného zástupcu

