
POZVÁNKA 

Zavítáme do více jak 60ti vzorových zahrad, které jsou oázou pro lidi, zvířata a rostliny.

Celodenní vzdělávací akce pro zástupce MŠ a ZŠ (1. stupeň) do přírodních zahrad, jejímž cílem je podpora rozvoje

přírodních zahrad v území a jejich následné využití v praxi vč. rozvoje environmentálního vzdělávání a výchovy u

předškolních dětí a žáků základních škol s maximálním využíváním kontaktu s přírodním prostředím.

Tato akce je realizována ve spolupráci se Vzdělávacím a informačním střediskem Bílé Karpaty, o.p.s. v rámci naplňování

klíčové aktivity č. 4 Implementace MAP.

Datum konání: 30. dubna 2020

Čas konání: 07:30 – 17:00 hodin

Místo konání: Bylinková zahrada Valtice, rozsáhlé území Lednicko-valtického areálu

Program:

Doprava a vstupné do zahrad pro registrované účastníky ZDARMA.

Organizační doporučení: S sebou pohodlný oděv a obuv do terénu s přihlédnutím na aktuální počasí (akce

proběhne převážně v zahradách), jídlo a pití na celý den s sebou!

Kontakt dotazy: V případě nejasností se lze obracet na email: info.mapuh@gmail.com, popř. na telefonní číslo

+ 420 727 957 413.

Registrace nejpozději do: 21. února 2020 na níže uvedeném odkazu. Počet míst je omezen. Vyplněním registračního

formuláře se Vaše přihlášení stává závazným, v případě Vaší neúčasti, je potřeba za sebe

zajistit náhradu.

Možnosti přihlášení:

V rámci této akce budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce, které budou následně zveřejněny na webových stránkách projektu Místní akční

plán ORP Uherské Hradiště II. Realizační tým projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

TOULAVÝ AUTOBUS DO 

PŘÍRODNÍCH ZAHRAD

R E G I S T R A Č N Í  F O R M U L Á Ř

Čas Bod programu

07:30
◄ Hromadný sraz a společný odjezd autobusem z Uherského Hradiště,

ulice Dvořákova 593 („staré lázně“)

09:00 – 15:00 ◄ Exkurze v zahradách

17:00
◄ Předpokládaný společný příjezd autobusem do Uherského Hradiště,

ulice Dvořákova 593 („staré lázně“)

Tato akce je realizována v rámci projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008649,

spolufinancovaného z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a státního rozpočtu

http://vis.bilekarpaty.cz/
mailto:info.mapuh@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWzZoswctPiqLefcjBXjsgUDYvxNzCtVpbC0I0czT2iMia8Q/viewform?usp=sf_link

