Súkromná základná škola ESPRIT

ŠVP 2016 – BEZOVEC
Termín: 13. 06. – 17. 06. 2016 (pondelok až piatok)
Suma: 135 EUR (ubytovanie, doprava, strava – plná penzia 5 x denne, pitný režim, pegagogický
dozor v angličtine, vírivka, sauna, poistenie CK proti insolventnosti).
Penzión Bezovec sa nachádza v krásnom prostredí pohoria Považský Inovec, približne 20 km od
mesta Piešťany. Nachádza sa tu lyžiarske stredisko, ktoré má bohatú tradíciu a vysokú návštevnosť.
V letnom období je možnosť turistiky, lebo sa tu nachádza množstvo turistických chodníčkov. V
blízkosti Bezovca je hrad Tematín a Topoľčiansky hrad. Tak isto je možnosť prírodného kúpania v
neďalekej Duchonke. Novootvorený ranč „Nový Zéland“ ponúka hlavne deťom stretnutie s
rôznymi zaujímavými zvieratami. Ale hlavne nádherná príroda a pekné prostredie láka turistov do
tohto pekného kraja. Vrchol Bezovca nám dáva krásny výhľad, kde si určite každý rád urobí
prechádzku.
Penzión Bezovec ponúka ohradený areál, školiacu miestnosť, reštauráciu, detské ihrisko, saunu,
vírivku, záhradný gril a posedenie v peknej prírode, rovnako nadštandardný komfort a priestor na
dobrodružstvo a hry.
Ubytovanie: Penzión poskytuje ubytovanie pre 50 osôb v 2 a 3 posteľových izbách. V každej izbe
je TV. Izby majú vlastné hygienické zariadenie.
Poloha penziónu: GPS súradnice: N 48°39,825, E 017°57,9125
Prihlášku spolu s úhradou prosíme odovzdať najneskôr do 13. mája 2016 v kancelárii školy.

Návratka: tu odstrihnúť
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Záväzná prihláška a informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka
Záväzne prihlasujem moje dieťa __________________________________ trieda ______________
do ŠVP 2016 – PENZIÓN BEZOVEC, Nová Lehota 224, 916 35 Modrová, ktorá sa bude konať
v termíne 13. 06. – 17. 06. 2016 (pondelok až piatok). Suma ŠVP je 135 EUR (ubytovanie,
doprava, strava – plná penzia 5 x denne, pitný režim, pegagogický dozor v angličtine, vírivka,
sauna, poistenie CK proti insolventnosti).
Platbu uhradím najneskôr do 13. mája 2016 v kancelárii školy.
súhlasím – nesúhlasím*
Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol/a poučený/á o dôsledkoch súhlasu s účasťou môjho
syna/mojej dcéry* (školský poriadok) na akcii v uvedenom termíne. (nehodiace sa prečiarknite)
V Bratislave dňa ___________________

______________________________
podpis zákonného zástupcu

