Agentura ArchET Vás zve na

Místo konání: Hotel Kréta Kutná Hora, Hlouška, Práchňanská 88/2, parkování.
Termín: 7. - 9. dubna 2017
Program je určen pro začínající zájemce o energii krajiny a možnosti práce s ní. Sestává z
teoretické části a ukázek praktické práce v terénu.
Část kursu je zaměřena na využití energie krajiny v architektuře sídel a pozemků.
Přednáší a na vycházkách provází Pavel Kozák.
UČEBNÍ PROGRAM SEMINÁŘE
Pá – přednáška: Náplň oboru energie krajiny
So – přednášky: Potřebný rozsah poznatků a schopností pro práci v krajině
Povaha míst a megalitů, přínos práce s nimi.
vyjížďka: Kamenný kruh Kutná Hora
přednáška: Seznámení s významnými místy a megality v západním světě a u nás.
Ne –přednáška: Posvátná geometrie
Zohlednění a použití prvků krajinné energie v architektuře a řešení území.
vyjížďka: Pramen sv. Vojtěcha, Vysoká - zřícenina kláštera
ČASOVÁ ORGANIZACE: Příjezd a prezence Pá 18:00
Přednášky od 9:00, resp. 20:00, vyjížďky od 13:00
Snídaně v 8:00, oběd 12:00, večeře v 19:00
STRAVOVÁNÍ je formou bezmasé i masité plné penze.
DOPRAVA při výletech je vlastními osobními auty, případně jako spolujezdec. V přilehlých
lokalitách jako pěší túry.
UBYTOVÁNÍ je ve dvou - až čtyřlůžkových pokojích.
SEMINÁŘ JE URČEN PRO VEŘEJNOST
JE NUTNO SE PŘIHLÁSIT K ÚČASTI U POŘÁDAJÍCÍ AGENTURY TELEFONICKY
NEBO MAILEM.
ZÁROVEŇ S PŘIHLÁŠKOU SDĚLTE POŽADAVEK NA BEZMASOU STRAVU A
TELEFONICKÝ KONTAKT PRO ORGANIZAČNÍ POTŘEBU.
PO POTVRZENÍ REZERVACE JE MOŽNÉ PROVÉST ÚHRADU ÚČASTNICKÉHO
POPLATKU.
ÚČASTNICKÝ POPLATEK je včetně ubytování a stravy
3 000 Kč,
pouze program bez ubytování a stravy
1 500 Kč.
Hradí se jednorázově složenkou nebo převodním příkazem na účet č. 109545231/0100, tak
aby platba byla připsána na účet nejpozději v termínu 25.3.2017.
Upozorňujeme, že mezibankovní převody trvají až 5 dnů. Dbejte, aby na Vašem příkazu
byl údaj, umožňující identifikaci platby. Nemůžeme bohužel přijímat platby v hotovosti
na místě.
Poplatek je nevratný s výjimkou vážných zdravotních důvodů.
Kontaktní adresa:
Ing. Pavel Kozák, Agentura Archet, Zátkovo nábř. 11, 370 01 České Budějovice
e-mail: pavla@archet.org nebo SMS na mobil Pavla Kozáková +420777559343

