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V rámci projektu jsme se rozhodli podat pomocnou ruku všem začínajícím sběratelům minerálů a informačně i prakticky ukázat, 
jak se minerály sbírají, kde se dají nalézt a hlavně, jak se chovat na lokalitách a jak určovat nalezené minerály...

Prostě podělit se o letité sběratelské zkušenosti a předat tak mladé generaci důležité informace ohledně tohoto krásného koníčka. Proto jsme připravili 
vzdělávací setkání, která se budou konat na Vysočině nedaleko Třebíče... Odtud budeme podnikat i menší výpravy na mineralogické lokality v okolí a 
názorně si tak ukážeme, jak a kde se minerály hledají. Během těchto seminářů se budou konat přednášky o sběru minerálů s Marcelem Vanekem, 
který se rád podělí o své zkušenosti...

První akce se bude konat na jaře, v termínu 15.-17.4.2016. Podrobnější informace, včetně programu, najdete na dalších stranách tohoto dokumentu. 
Vzhledem k tomu, že tento projekt zajišťuje a realizuje Nadační fond na podporu vzdělávání SPES, bude převážná část nákladů účastníkům setkání 
hrazena, přičemž větší podpora bude věnována dětem a mládeži... 

Hledáníminerálů.cz 

Čerstvé nálezy ametystů na lokalitě Kojatín-les ...
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Jídelní lístek:

Pátek    15.4.    večeře:        Guláš, pečivo         Zapékané těstoviny

Sobota  16.4.    snídaně:       Švédský stůl - jogurty, pečivo (světlé, tmavé, sladké), sýry, salámy
                        

večeře:        Vepřový řízek, bramborový salát         Kynuté knedlíky s meruňkami, tvaroh
     
Neděle  17.4.    snídaně:       Švédský stůl - jogurty, pečivo (světlé, tmavé, sladké), sýry, salámy
                        oběd:          Vývar s játrovou rýží  +  Pečená kuřecí stehna, rýže       Smažený sýr, brambor, tatarka

ceny:      1x snídaně   50,- Kč        1x oběd   100,- Kč       1x večeře   80,- Kč

nebo

oběd:          pro zájemce v restauraci a každý si objednává a platí sám
                        nebo 

nebo

 

   

 - www.dtjvysocina.cz

30 osob (v objektu jsou 3-4 lůžkové pokoje s vlastní koupelnou, takže v případě 
účasti jednotlivců je třeba počítat se společností dalších šutráckých kolegů)
kompletní program této akce najdete na další straně  

v ceně je zahrnuto ubytování, doprava na lokality, přednášky a semináře
není nutné skládat zálohu, ale upozorňujeme, že rezervací Vaší účasti na e-mailu 
info@hledanimineralu.cz, se poplatek za víkendový seminář stává splatným 

v rámci akce nabízíme účastníkům možnost objednat si polopenzi

 / celý pobyt – 2x snídaně, 1x oběd, 2x večeře
jídelní lístek přikládáme níže – prosíme o zaslání výběru jídel společně s rezervací
sobotní oběd bude pro zájemce v restauraci (každý si objednává a platí sám)
objednání jídla není povinné, v případě zájmu si účastníci mohou zajistit stravu 
sami, ale v objektu není restaurace, není možné využívat lednici apod. a nejbližší 
obchod a restaurace je v Budišově, asi 3km od místa konání akce ...

15.-17.4.2016

700,- Kč / víkendový seminář – děti, mládež a studenti 

Vzdělávací centrum v Budišově u Třebíče

1.000,- Kč / víkendový seminář – dospělí

cena 360,- Kč

Termín:        
Místo:          
Kapacita:      

Program:

Cena:          

Jídlo:

MINERALOGICKÝ SEMINÁŘ – JARO 2016
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KOMPLETNÍ PROGRAM AKCE

Pátek - 15.4.2016

Sobota - 16.4.2016

Neděle - 17.4.2016

14:00-15:00      příjezd účastníků semináře

16:00                přednáška Marcela Vaneka na téma: 
18:00                
20:00                seznamovací večírek, videoprojekce (představení lokalit) a volná zábava

 
  7:30                
  8:00                odjezd autobusem na vybranou lokalitu na Vysočině
  9:00-12:00      praktická ukázka
12:30                
13:30                odjezd autobusem 
14:30-16:30      praktická ukázka
18:00                

20:00                přednáška Milana Prchala na téma: 
22:00                určování minerálů, výměnná burza a losování tomboly

  8:00                

  9:00                přednáška Marcela Vaneka na téma: 
12:00                
14:00                ukončení semináře

Zájemci se mohou rezervovat na emailu info@hledanimineralu.cz 

                                     

                                                          ... další informace najdete na internetových stránkách

„Jak se stát sběratelem minerálů“

 hledání a určování minerálů na lokalitě

 hledání a určování minerálů na lokalitě

„Hledání a určování minerálů“

večeře

snídaně

oběd v restauraci

večeře

snídaně

oběd

                  

na další vybranou lokalitu na Vysočině

„České a moravské vltavíny“

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NADACE SPES ... DTJVysočina

Děkujeme našim partnerům za pomoc při realizaci projektu Hledáníminerálů.cz a přejeme všem jeho účastníkům krásné šutrácké zážitky!    
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