Súkromná základná škola ESPRIT

ŠVP 2018 – HOTEL BIOTIKA, KRPÁČOVO
Termín: 28. 05. – 01. 06. 2018 (pondelok až piatok)
Miesto: HOTEL BIOTIKA, 976 98 KRPÁČOVO 472
Suma: 145 EUR (ubytovanie, doprava, strava – plná penzia 5 x denne, pitný režim, pegagogický
dozor v angličtine, zdravotník).
Hotel Biotika sa nachádza v jednej z najkrajších oblastí na južnej strane Nízkych Tatier v nadmorskej výške
867 m. Je osadený v malebnej nízkotatranskej prírode, lokalita Krpáčovo. Okolie ponúka nespočetné
možnosti horskej turistiky v okolitej nízkotatranskej prírode (Chopok, Ďumbier), neďaleko sa nachádza
vodná nádrž Krpáčová s možnosťou vodných športov. V blízkych lesoch je možnosť zberu lesných plodín, v
okolí hubárska lokalita. Prekrásne okolie ponúka možnosti pre rozmanité i nenáročné vychádzky do okolitej
nízkotatranskej prírody vhodné aj pre menej zdatných turistov, pre cyklistov cykloturistiku po vyznačenom
cykloturistickom chodníku.
Ubytovanie: Prednosťou hotela je útulné vybavenie ubytovania. Kapacita hotela je 80 lôžok, dve 2-lôžkové
izby tvoria apartmán. Každá apartmánová izba má vlastné WC a sprchu, televízor, rádio, chladničku, SAT,
balkón.
Voľný čas: V hoteli sa nachádza spoločenská miestnosť – TV so satelitom, CD, DVD prehrávač.
K dispozícii je aj stolnotenisová miestnosť a letná terasa. V areáli hotela sa nachádza tenisový kurt a ihrisko
pre deti (preliezačky, hojdačky a šmykľavky), trávnaté ihrisko, vybudované ohnisko. Hotel ponúka aj
relaxáciu zameranú na zdravie a krásu - fitnes centrum, saunu a vaňu s vírivkou. V blízkosti hotela je
prírodné jazero, možnosť jazdenia na koňoch, bazén je aj priamo pri hoteli.

Prihlášku spolu s úhradou prosíme odovzdať najneskôr do 27. mája 2018 v kancelárii školy.
Návratka: tu odstrihnúť

Záväzná prihláška a informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka
Záväzne prihlasujem moje dieťa __________________________________ trieda ______________
ŠVP – HOTEL BIOTIKA, 976 98 KRPÁČOVO 472, ktorá sa bude konať v termíne 28. 05. –
01. 06. 2018 (pondelok až piatok). Suma ŠVP je 145 EUR (ubytovanie, doprava, strava – plná
penzia 5 x denne, pitný režim, pegagogický dozor v angličtine, zdravotník).
Platbu uhradím najneskôr do 27. mája 2018 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

