V jedné malé chaloupce na okraji lesíčka,
žili spolu spokojeně, dědeček a babička.
Seděli a povídali, na vše dobré vzpomínali, třeba na takové:

25. Letní biologické soustředění středoškoláků Arachne
30. 7. - 13. 8.
v ekocentru Chaloupky
Co je letní Arachne zač?
Letní Arachne je 14denní biologické a zážitkové soustředění, jehož náplní jsou 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 letošních maturantů) se zájmem o přírodní
vědy. Předběžnou přihlášku vyplň a odešli nejpozději do 30. 4. 2022.

PŘIHLÁŠKA
Další informace obdržíš po přihlášení e-mailem během května. S přihlášením neotálej, kapacita je
omezená! Nezapomeň nám poslat na mail kreativní úkol zmíněný na konci dotazníku.
Kolik tě to bude stát?
Soustředění pořádáme ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy, ekocentrem
Chaloupky a za podpory grantu od MŠMT, takže můžeme snížit účastnický poplatek o výraznou
částku. Přesnou cenu se dozvíš v závazné přihlášce, neměla by však přesáhnout 5000 Kč. Zahrnuto
je ubytování, strava 5krát denně a veškerý (mimo)odborný program.
Kde se to bude konat?
V ekocentru Chaloupky v obci Kněžice nedaleko Jihlavy.
Máš další otázky?
Rádi je zodpovíme na adrese prihlasky@arach.cz.
Můžeš se ozvat i telefonicky:
Vendula Sedláková – hlavní vedoucí a přihlášky 773 981 124
Anežka Marko – zdravotnice 721 796 026
Můžeš se podívat na náš web, kde najdeš zápisy a fotky z minulých akcí nebo na naši stránku na
Facebooku či Instagramu, kde se vždy dozvíš o aktuálním dění.
Na Tebe a Tvou přihlášku se těší vedoucí a lektoři soustředění Arachne 2022.
Letní soustředění Arachne může probíhat díky finanční a materiální podpoře Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a
díky grantové podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

