Hvezdáreň v Partizánskom, Malé Bielice 177, 958 04 Partizánske
www.hvezdaren.sk, Tel.č. 038/7497108, e-mail:hvezdap@hvezdaren.sk

Hviezdna stanica teenager 2017
Hviezdny kaleidoskop
Hvezdáreň v Partizánskom organizuje Letný astronomický tábor
HST.
Účastníkom sa môže stať každý záujemca vo veku 10 až 14 rokov ktorý sa
hlbšie zaujíma o astronómiu, kozmonautiku a príbuzné prírodné vedy a
podá si včas, t.j. do 15. 7. 2017, prihlášku na hore uvedenú adresu a po
potvrdení registrácie organizátormi zaplatí účastnícky poplatok. Počet
účastníkov je obmedzený!
HST tábor sa uskutoční v termíne od 14. 8. do 19. 8. 2017 v areáli Hvezdárne
v Partizánskom.
Výška účastníckeho poplatku je 120€. (V poplatku je zahrnutá strava
a ubytovanie na celé trvanie tábora). Program bude rozdelený na odbornú
prípravu, aktivity v jednotlivých sekciách ako aj zábavnú (hry) a turistickú
(lokalita Bielické bahná – náučný chodník, cesta do mesta a oboznámenie sa
z jeho históriou a aj súčasnosťou).
Počas noci pozorovania meteorov, poznávanie hviezd, súhvezdí a orientácii na
hviezdnej oblohe. Postavíme si vodnú raketu a vymodelujeme kozmickú sondu.
Prezentácia účastníkov prebehne v poludňajších hodinách 14. 08. 2017 od
12:00 – 14:00 hod. v areáli Hvezdárne.
Pri prezentácii bude potrebné odovzdať preukaz zdravotnej poisťovne a
potvrdenie o bezinfekčnosti od lekára a zákonného zástupcu, ktoré nesmie byť
viac ako 3 dni staré. Stravovanie začne prvý deň večerou a skončí posledný deň
obedom.
Ubytovanie je zabezpečené v samostatných bunkách po štyroch, vo hviezdnej
osade Orión, s finančným príspevkom organizátora.
Dopravu si zabezpečuje každý účastník sám.
Organizátori si vyhradzujú storno poplatok vo výške 10 €, ak sa účastník odhlási
neskôr ako týždeň pred začatím Letného astronomického tábora - HST.
Ďalšie informácie budú zaslané na e-mail uvedený v prihláške najneskôr do konca
júna.
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Hvezdáreň v Partizánskom, Malé Bielice 177, 958 04 Partizánske
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PRIHLÁŠKA
Záväzne sa prihlasujem na HST - letný astronomický tábor, organizovaný
Hvezdárňou v Partizánskom v termíne 14. - 19. 8. 2017
Meno a priezvisko:....................................................................................
Dátum narodenia: .............................................
Adresa domov : ......................................................................................
Telefón : ................ E-mail (pre ďalšiu korešpondenciu):.............................
Škola a trieda :......................................................................................
Mám záujem – astronómiu – kozmonautiku – modelárstvo - :
/ podčiarkni svoju aktivitu /

V ........................................................ dňa ............................
......................................
Podpis zákonného zástupcu

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 Z.z.
Súhlasím so zverejnením telefónu a e-mailu (nehodiace sa škrtnite) ďalším
účastníkom z blízkeho okolia pre potreby prípadnej spoločnej dopravy.

......................................
Podpis zákonného zástupcu
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Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Nesmie byť staršie ako 3 dni v čase nástupu
na tábor
Toto potvrdenie prosím neposielajte. Je potrebné ho
doniesť na tábor
Podpísaný (rodič)...............................................
bytom:...............................................................
vyhlasujem, že hygienik, ani ošetrujúci lekár nenariadil v našej rodine
karanténu, ani zvýšený lekársky dozor môjmu dieťaťu.
.........................................................................
V ostatnom čase sme v rodine neprišli do styku s osobami, ktoré ochoreli
na prenosnú chorobu. Sme si vedomí právnych následkov v prípade
nepravdivosti tohto vyhlásenia.

........................
podpis rodiča

V

.............................

dňa : ...........................
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