Dopřej si zasloužený odpočinek v exotických tropech,
poznej nové kolegy a rozšiř své biologické obzory! Toto
vše a ještě mnohem více na tebe čeká na exkluzivním
zájezdu přírodovědného spolku Arachne

!!Soutěž!!
Pro 35 nejrychleji přihlášených ubytování
v LUXUSNÍM

Skautském centru Domašov!!!
*****
Jsi pravý letní typ? Zachyť se alespoň na jedné fotce,

jak si užíváš tropickou letní pohodu!
Fotografie a přihlášku zašli na odkaz níže.

☞

☜

Že nevíš, co je letní Arachne zač?
Letní Arachne je 14denní biologické a zážitkové soustředění, jehož náplní jsou již
tradičně přednášky, terénní exkurze a praktická cvičení z různých oborů biologie
vedené lektory z řad studentů a pedagogů vysokých škol. Na vlastní kůži si vyzkoušíš
vědecký výzkum formou odborných projektů vypracovávaných v průběhu celého
soustředění. Kromě odborného programu na tebe čekají také všelijaké více i méně
fyzicky náročné hry, dovádění a umělecko-tvořivé aktivity.

Jaké jsou náležitosti a podmínky přihlášení?
Účastnit se mohou všichni středoškolští studenti (včetně maturantů) se zájmem
o přírodní vědy. Předběžnou přihlášku (odkaz na předchozí straně) vyplň a soutěžní
fotografie odešli do 30. 4. 2019. Další informace obdržíš po přihlášení e-mailem
během května. S přihlášením neotálej, kapacita je omezená! A kdo dřív přijde, jede.

Kolik tě to bude stát?
Díky spolupráci s Přirodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a grantu od MŠMT
můžeme snížit účastnický poplatek o výraznou částku. Přesnou cenu se dozvíš
v závazné přihlášce, nepřesáhne však 4000 Kč. Zahrnuto je LUXUSNÍ ubytování,
strava 5krát denně a veškerý (mimo)odborný program.

Kde se to bude konat?
Místem konání je Skautská základna Domašov (webové stránky, mapa).

Máš další otázky?
Rádi je zodpovíme na adrese prihlasky@arach.cz.
Můžeš se ozvat i telefonicky:
Vojtěch Stráník – přihlášky
Lukáš Janošík – hlavní vedoucí
Eva Matoušková – zdravotnice

721 317 361
735 519 965
702 994 280

Případně se podívej na náš web nebo naši stránku na Facebooku.

Tak neváhej a vydej se s námi za dobrodružstvím!
Užij si bohatou biodiverzitu tropů, písečné pláže plné
palmových krabů a tajuplnou krásu oceánu!

