POZVÁNKA
Pozvánka na projektovú aktivitu
„Lesníci deťom“
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik a IPOLY ERDŐ Zrt., ako partneri projektu
„Lesníci pre zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti“ (SKHU/1601/1.1/009),
realizovaného v rámci Programu spolupráce INTEEREG V-A Slovenská republika-Maďarsko
Vás srdečne pozývajú na aktivitu č. 6 Lesníci deťom - „Výmenné pobyty detí“ .
Dátum aktivity: 27. 09. 2019 (piatok)
Miesto aktivity: Somoskő a okolie
 Počas podujatia bude zabezpečené tlmočenie.
 Počas podujatia bude poskytnuté bezplatné stravovanie.
 Počas podujatia bude poskytnutá bezplatná doprava
Hlavným cieľom projektu s akronymom SK-HU FOREST SCHOOLS je zvýšiť príťažlivosť
a návštevnosť prihraničného územia prostredníctvom využívania jeho prírodných hodnôt
s cieľom zvýšiť environmentálne povedomie a prírodovednú gramotnosť mladej generácie
prostredníctvom vzdelávania odborníkmi - lesnými pedagógmi v nových lesných školách.
Program:
27. 09. 2019 - piatok:
07:00 Spoločný odchod z Levíc autobusom (Koháryho 2, Levice)
08:30 Prechod hranice v Slovenských Ďarmotách (hraničný prechod Balassagyarmat), alebo
Šiatorská Bukovinka – Somoskőújfalu
09:30 Príchod do Somoskő - do lesnej školy
09:30 Privítanie, predstavenie:
•

Parditka Magdolna: Predstavenie Návštevníckeho centra a budúcej lesnej školy

v Somoskő, možných voliteľných programov, tematických dní, atď.
09:45 Tvorivá dielnička
„Obsah tejto pozvánky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.“
„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“
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12:00 Obed
13:00 Prehliadka „Petőfiho“ náučného chodníka
14:30 Ukončenie aktivít
14:45 Odchod do Levíc cez hraničný prechod Balassagyarmat
17:00 Príchod do Levíc

Za Vašu účasť na aktivite „Výmenné pobyty detí“ Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom

Kiss László
generálny riaditeľ
IPOLY ERDŐ Zrt.

RSVP: Vašu účasť prosíme nahlásiť Ing. Nikolete Nozdrovickej na tel. 0908 901 949 alebo
správou na nikoleta.nozdrovicka@lesy.sk do 18. septembra 2019.
Počet účastníkov je obmedzený.
Počas podujatia budú vyhotovované fotografie, ktoré budú využité a zverejnené v rámci projektu s názvom
„Lesníci pre zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti“.
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