Súkromná základná škola ESPRIT

ŠVP 2014 – PENZIÓN POD SITNOM
BANSKÁ ŠTIAVNICA
Termín: 26. 05. – 30. 05. 2014
Suma: 120,00 EUR (ubytovanie, strava – plná penzia 5 x denne, pitný režim, doprava,
pegagogický dozor, zdravotník, animátori, atrakcie, spoločenské miestnosti, vyhrievaný bazén,
vírivka, sauna).
Penzión pod Sitnom sa nachádza v malebnom prostredí Štiavnických vrchov v blízkosti
Počúvadlianskeho jazera. Obklopený je krásnou prírodou, ktorá sa rozprestiera pod vrchom Sitno.
Okolie ponúka nespočetné možnosti turistiky v blízkej prírode Štiavnických vrchov, rozmanité i
nenáročné vychádzky do okolitej prírody vhodné aj pre menej zdatných turistov. Pre cyklistov toto
prostredie ponúka cykloturistiku po vyznačenom cykloturistickom chodníku.
Malebné prostredie Štiavnických vrchov je ideálne aj na zbieranie húb a rozličné vodné športy, nie
len na Počúvadle, ale aj na niektorom z mnohých jazier okolo.
Súčasťou penziónu je aj zvieracia farma, ktorá sa nachádza pri jazere. Deti sa v nej môžu
oboznámiť s domácimi zvieratami, ich životom a starostlivosťou o ne.
V zime sa naskytá možnosť lyžovania, a tiež je tu možné nájsť vhodný terén pre bežecké lyžovanie.
Ubytovanie: Prednosťou penziónu je útulné vybavenie ubytovania. Kapacita je 80 lôžok. Izby sú 2
– 4 lôžkové s vlastným sociálnym zariadením.
Voľný čas: V penzióne sa nachádzajú 4 veľké spoločenské miestnosti (vrátane stolného tenisu,
stolného futbalu, biliardu). Penzión ponúka aj relaxáciu zameranú na zdravie a krásu - disponuje
vonkajším aj vnútorným vyhrievaným bazénom a vírivkou. Zaujímavosťou je suchá a bylinková
sauna.V areáli sa nachádza ihrisko pre deti a vybudované ohnisko s možnosťou opekania. Penzión
ponúka množstvo zaujímavých atrakcií a výletov ako jazdenie na koňoch, pečenie chleba,
hrnčiarske dielne, paličkovanie, ukážka šermiarstva a sokoliarstva, ryžovanie zlata, lezecká stena,
terra permonia – tvorivé dielne, exkurzia v múzeu, skanzen a výstup na vrch Sitno.
Prihlášku prosíme odovzdať najneskôr do 21. 3. 2014
Platbu prosíme uhradiť najneskôr do 31. 3. 2014 v kancelárii školy.
Návratka: tu odstrihnúť
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Záväzná prihláška a informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka
Záväzne prihlasujem moje dieťa __________________________________ trieda ______________
do ŠVP – PENZIÓN POD SITNOM, Počúvadlianske jazero, 969 01 Banská Štiavnica, ktorá
sa bude konať v termíne 26. 05. – 30. 05. 2014. Suma ŠVP je 120,00 EUR (ubytovanie, strava –
plná penzia 5 x denne, pitný režim, doprava, pedagogický dozor, animátori, atrakcie, spoločenské
miestnosti, vyhrievaný bazén, vírivka, sauna).
Platbu uhradím najneskôr do 31. 3. 2014 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

