Letní geografická škola – Brno 2008
(akreditovaná MŠMT ČR dne 25.4.2008 č.j. 7698/2008-25-175)

Pořadatelé:
Místo konaní:

Geografický ústav Přírodovědecké fakulty MU
Masarykova univerzita – Geografický ústav Přírodovědecké fakulty, Brno

Termín:

19. – 21. srpna 2008

Účastnický poplatek:

833,- Kč (včetně 19 % DPH )

Poplatek zahrnuje organizační náklady, terénní exkurzi, podkladové materiály. Z prostředků
Rozvojového projektu bude účastníkům uhrazeno ubytování. Poplatek nezahrnuje
stravování.
Závazně přihlášeným účastníkům bude zaslána faktura pro její vystavení potřebujeme znát
přesnou adresu, IČO a DIČ – viz objednávka
Účastnící Letní školy obdrží Osvědčení.
Ubytování: pro předem přihlášené zájemce buď ve vysokoškolských kolejích MU, stále
zvažujeme model ubytování všech účastníků a lektorů mimo Brno
Stravování: individuálně
Předběžný program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Globální problémy světa – Změna klimatu – ano či ne?
Politická mapa současného světa
Praktické použití počítačů ve výuce – např. Google Earth v zeměpisném vzdělávání
Geografické dílny – interaktivní tabule, multimédia ve výuce
Cestopisná přednáška jako prostředek zatraktivnění zeměpisné výuky
Terénní výuka a exkurze
Kulatý stůl s řízenou diskusí - Geografické vzdělávání na školách
Prodejní výstava - geografická a kartografická literatura

Závazná přihláška s objednávkou - Letní geografická škola v Brně 2008
Řádně vyplněnou a ředitelstvím školy potvrzenou (pokud poplatek hradí škola) přihlášku
zašlete písemně na adresu:
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Geografický ústav Přírodovědecké fakulty MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
anebo se všemi náležitostmi (oskenovanou) i elektronicky
herber@sci.muni.cz
do 30. června 2008
Účastnický poplatek:

833,- Kč včetně 19 % DPH (zahrnuje organizační náklady, exkurzi,
podkladové materiály, nezahrnuje stravování)

Fakturační údaje
Objednavatel (škola)……………………………………………………………………………
Adresa včetně PSČ ………………………………………………………………………….
IČO ……………………………

DIČ ………………………………

Počet účastníků celkem ……………
Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození účastníka:
………………………………………………………………………………………..……..…….
………………………………………………………………………………………..……..…….
E-mail:………………………………………………………………………………………….
Adresa pro zaslání dalších informací:
…………….…….……………….…….……………….…….………………………………………
…………………………………...

…………………………………...

datum

razítko a podpis objednavatele

Objednávka ubytování: 18.8./19.8

19.8./20.8.

20.8../21.8.

Objednávka ubytování: 18.8./19.8

19.8./20.8.

20.8../21.8.

Zájem o nocleh označte X
V případě ubytování mimo Brno automaticky počítáme s ubytováním všech přihlášených účastníků
(zatím v jednání)
Další informace budou zveřejněny později na této adrese (www.herber.kvalitne.cz) a předem
přihlášeným účastníkům budou zaslány Pokyny i elektronickou poštou.

