SPRAVA NAHODNIHO PARKU SUMAVA

cENY zA VÝUKovÉ pnocRAMY srŘrolse K ENVIRonruErvrÁuuí vÝcnovy

spnÁvy rtÁnooruíno pnnru šurunvn
oD 1.9.2018 DO 31.8.2019

A. Základní účastnickýpoplatek za výukové programy Středisek environmentální v'ýchovy (sEV)
Tento poplatek se týkó všech škol včetně portnerských škol.

o
.
.
o

výukový program v délce do 2 h (tj. do 120
výukový program v délce od 2 do 4 h
výukový program v délce nad 4 h
pedagogické doprovody

minut)

20,- Kč/účastník
30,- Kč/účastník
40,- Kč/účastník
zdarma

B. Příplatek za dojezd lektorů na výukové programy pro partnerské školy

Příplatek zo dojezd no programy pro partnerské školy je stonoven dle tjzdólenosti středisko
environmentólní výchovy od sídlo partnerské školy.
Vzdálenost SEV od sídla školy (V poplatku je zahrnuta i zpátečnícesta.):
o do30km
+ 10 Kč k základnímu účastnickémupoplatku
. od30do60km
+ 20 Kč k základnímu účastnickémupoplatku
. nad 60 km
+ 30 Kč k základnímu účastnickémupoplatku
Pokud jsou progromy reolizované na územíNP a CHK) šumava (mimo objekt škoty) _ tzv. terénní
výukové programy _ není připočítóvón příplatek za dojezd = ýhoda partnerské školy.

C. Příplatek za dojezd lektorů na výukové programy pro ostatní školy (nepartnerské školy)

Příptotek zo dojezd no programy je stonoven dle vzdóIenosti střediska environmentólní výchovy
od místo konóní progromu.
Dojezd lektorů SEV je možný pouze na terénnívýukovéprogramy konojícíseno územíNP a CHKO
Šumova. Lektoři nedojíždídoškol, které nejsou portnerské.

Vzdálenost SEV od místa konání programu (V poplatku je zahrnuta i zpáteční cesta.):
. do30km
+ 10 Kč k účastnickémupoplatku
+ 20 Kč účastnickémupoplatku
. od30do60km
+ 30 Kč k účastnickémupoplatku
. nad 60 km

D. Poplatky za přírodovědný kroužek a klub studentů (SEV Vimperk)

o
r

kroužek Sedmikvítek
klub Trientalis

1. máje 260
385 01 Vimperk

www.npsumava.cz

500,- Kč/člen/rok
bez poplatku
tel: 388 450 1'11

Íax 388 4'l3 019

I
|

bankovní spojení
Česká národnÍ banka

le.

r:etu

zz342l1/071o

lČ oo583171
DlČ czoo583171

sPRÁVA nÁnoouíno PARKU Šunnnvn

K nóplni klubu Trientalis patří mimo jiné brigódy v rómci ochrany přírody nebo pomoc na akcích

pro veřejnost pořódaných středisky environmentólní výchovy.

E. PopIatek za účastna akci Den Země

Tento poplatek se týkó všech škol včetně portnerských škol.

o

20,- Kčlúčastník

účastna akci

F. Ubytování v SEV Stožec a v SEV Horská KviIda

Poplotky jsou řešeny samostatným ceníkem.
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