Pozvánka na vzdělávací seminář s exkurzemi
pro odborníky

Přírodní zahradničení a klimatické změny
ve dnech 10.-12.5.2019 v Bejčkově mlýně u Slavonic
(Stálkovská 25, 378 81 Slavonice)

realizovaného
v rámci projektu Klimatická zeleň ATCZ142, spolufinancovaného
z programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020

Plánovaný časový rámec akce:
✓ 10.5 od 17.00 hod. (příjezd a ubytování),
18.00 večeře,
19.00 – 20.30 úvod akce
✓ 11.5. celodenní program od 8:00 do 18:30 s teorií a s
exkurzemi do přilehlých přírodních zahrad.
✓ 12.5. program od 8.30 do 15.00 hod.

Plánovaná témata semináře a exkurzí
✓ Druhy a historie přírodních zahrad
✓ Exkurze po přírodní zahradě Bejčkova mlýna
✓ Ovocná a zeleninovo-bylinková zahrada, zpracování
produktů ze zahrady a maloprodej, exkurze po
Ukázkové přírodní zahradě Bochníčkovi
✓ Exkurze do Bylinkové obce Mutišov, Ukázkové zahrady Stará Říše, Květinové zahrady
Trvalkové školky Florianus
✓ Nácvik praktických dovedností a receptury pro biologickou ochranu, odpovědi na dotazy
k péči o přírodní zahrady
✓ Trvalky a jejich stanoviště

Zázemí akce, ubytování a stravování:
✓ V penzionu je možné se plně nebo částečně stravovat.
snídaně – 170 Kč /osoba/den (formou bufetu)
oběd – 120 Kč /osoba/den (formou bufetu) – 1. den semináře hrazen z projektu
večeře – 190 Kč /osoba/den (formou švédských stolů)
✓ Ubytování nabízí jednolůžkové, dvou- a vícelůžkové pokoje hotelového typu s vlastním
sociálním zařízením, TV, minibarem.
Cena je 650 Kč /osoba/noc ve dvou- či vícelůžkovém pokoji.
Nebo 920 Kč /osoba/noc v jednolůžkovém pokoji.
Je možné využít přespání v chatkách (dvou- a čtyřlůžkové) s povlečením, umyvadlem se
studenou i teplou vodou a společným sociálním zařízením.
Cena je 170 Kč /osoba/noc.
Pro zájemce jsou v blízkosti další typy ubytování - účastník si toto ubytování zajišťuje sám.

Doprava při akci (spolujízda):
Na programu jsou exkurze.
Budeme se společně přesouvat auty na jednotlivé zahrady – spolujízda.
Chci Vás poprosit o vyjádření do přihlášky, jestli máte k dispozici auto ke spolujízdě či ne.
Plánovaní lektoři akce
✓ Ing. Dana Křivánková – Lipka, Brno
✓ Ing. Martina Petrová – Přírodní zahrada z.s., Jindřichův Hradec
✓ Ing. Alena Odutová – Bejčkův mlýn
✓ Jana Bochníčková – Ukázková přírodní zahrada Mutišov a Bochníčkovi
✓ Marta Veselá Jirousová – Ukázková přírodní zahrada Stará Říše
✓ Adam Kurz – Florianus, Jindřichův Hradec

V rámci projektu je hrazeno:
✓
✓
✓
✓

Organizační zajištění
Lektorné
Pronájem prostor a vybavení
Tištěné podklady ke kurzu,
informační materiály a brožurky,
pokud jsou relevantní
✓ Dopolední a odpolední
občerstvení včetně celodenního
pitného režimu (káva, čaj, voda, příp. moučníky či ovoce) a oběd při 1. dni akce

Účastníci si hradí sami:
✓ Dopravu na místo konání akce i při exkurzích (doprava vlastními automobily, na místě je
možné domluvit spolujízdu)
✓ Snídaně, večeře, oběd 2. den akce, ubytování

Přihlášky:

Uzávěrka přihlášek na akci je 31. 3. 2019
Přihlašujte se, prosím, emailem na pavlina.fulinova@prirodnizahrada.eu
Podrobný program akce obdržíte e-mailem nejpozději 14 dní před konáním akce.
Přírodní zahrada z.s. prohlašuje, že poskytnutá data nepředá žádnému jinému subjektu.
V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte: Pavlína Fulínová – asistentka tel: 607 245 049
e-mail: pavlina.fulinova@prirodnizahrada.eu, www.prirodnizahrada.eu

