Dětská univerzita 2021
Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. a Univerzita Pardubice
připravily opět letní školu
pro žáky základních škol ve věku 11 až 16 let
Týdenní pobyt na Univerzitě Pardubice pro žáky ZŠ se speciálním populárně-naučným programem.
Letní škola je určena dětem od 11 do 16 let věku. Program potrvá od 8:30 do 16:00 hodin.
Děti přichází od 7:30 do 8:30. Rodiče si je mohou odvádět mezi 16:00 – 17:00.
Forma „Day camp“ zahrnuje dopolední odborný program na jedné z pěti fakult univerzity, kde jsou
pro ně připraveny aktivity populárně-naučného a zábavného charakteru. Odpoledne je věnováno
sportovním aktivitám, outdoorovým hrám, kvízům, soutěžím a dalším volnočasovým aktivitám.

Dětská univerzita bude probíhat od pondělí 16. 8. do pátku 20. 8. 2021

Cena týdne (5 dnů):
5 x oběd pro větší děti:
Cena Dětské univerzity celkem:

2 200,- Kč/osob
495,- Kč/osoba
2 695,- Kč/osoba

Obědy a pitný režim budou během letní školy pro účastníky zajištěny.
Svačiny si budou účastníci přinášet vlastní z domova.

Přihlášky přijímáme do 15. června 2021 nebo do naplnění kapacity.
Pozn. Kapacita letní školy je omezena. Pořadí účastníků letních škol (při větším zájmu) bude určeno
podle data podané přihlášky.

Kontakty na realizační tým:
Ing. arch. Iva Svobodová
Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s.
telefon 466 036 482
e-mail: iva.svobodova@upce.cz

Přihláška na Dětskou univerzitu 2021:
Přihlašuji svou dceru/syna na týdenní Dětskou univerzitu 16. - 20. 8. 2021.
Jméno a příjmení dítěte:
Rodné číslo dítěte:

Adresa bydliště:
Kontakt na rodiče
(jméno, telefon, mobil, e-mail):
Škola, kterou dítě navštěvuje:
Platba do 30. 6. 2021 na účet číslo:
120 79 00 369/0800

variabilní symbol: bude přidělen každému po
zaslání přihlášky

Poznámka:
zde lze uvést speciální informace, např.
bezlepková dieta

Stačí poslat vyplněné, podepsané a naskenované e-mailem na kontaktní adresy.
Pozn. Při zrušení přihlášky v období mezi dvěma měsíci až 2 týdny před akcí se vrací polovina ceny.
Při pozdějším zrušení se vrací pouze cena obědů.
Organizátor si vyhrazuje právo akci zrušit z důvodu vyšší moci, tj. např. změny epidemiologického
stavu. V tomto případě vrací organizátor zbylou část ceny sníženou o náklady na den, kdy ke zrušení
došlo a náklady na tento den již vznikly a přípravu lektorů i na další dny (tj. nebylo možné již zrušit
obědy, lektoři, vedoucí a pomocník již dorazili na akci, lektoři si již připravili program na všechny dny).

