
Superleto a program Zvedaví vedci 
v Chorvátsku. 

Termín 3. 7. – 12. 7. 2015 

 - odchod v piatok 3. 7. 2015 večer  cca o 19.00 z Novej Dubnice/ 
odchod z Chorvátska v sobotu večer  11.7. 2015. 

- doprava klimatizovaným autobusom, 7x ubytovanie 
v mobilných domčekoch, služby delegáta + animačný program 
Zvedaví Vedci, posteľná bielizeň a miestne poplatky v cene 
zájazdu. 

Cena: Deti do 12 rokov 207 eur, deti do 18 rokov 215 eur, dospelí 219 eur. Možnosť doplatku stravy : Plná penzia 
84 eur na celý pobyt .  

Kemp Baško Polje sa nachádza v jednom z najkrajších  destinácií Chorvátska – Makarskej riviéry, ktorú 

obklopuje nádherné pohorie Biokova, v blízkosti mesta Baška Voda. V meste sa nachádzajú dlhé kamienkové 
pláže, prístav a ponúka rôzne športové a oddychové možnosti. 

Ubytovanie je zabezpečené v moderných mobilných domčekoch napojených na vodu, kanalizáciu  a elektrickú 
energiu, vhodných pre max. 5 osôb,  s obytnou plochou 24m2 a kompletne zariadených nábytkom.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Animačný program Zvedaví vedci hravou formou podnecuje 
tvorivosť účastníkov prostredníctvom zaujímavých pokusov 
pod dohľadom vyškolených animátorov, ktorí pracujú s 
materiálmi bežne dostupnými v domácnosti v laboratóriu 
pod holým nebom.  Animačný program bude denne cca 3 

hod denne – v čase podľa dohody, tak aby to vyhovovalo účastníkom. 

Krátky klip si môžete pozrieť na: https://www.youtube.com/watch?v=BO2VMBQwJy4  

http://foto.amavet.sk/picture.php?/4929/category/117
http://foto.amavet.sk/picture.php?/4940/category/117
http://foto.amavet.sk/picture.php?/4945/category/117
http://foto.amavet.sk/picture.php?/4959/category/117
http://foto.amavet.sk/picture.php?/4950/category/117


Orientačný program (bude sa prispôsobovať podľa záujmu): 
- budú mať na starosti animátori, ktorých zabezpečuje a vyškolí organizácia 
AMAVET. 
Deň 1 
Zoznámenie sa s prostredím - aká je v Chorvátsku klíma? Meranie teploty 
morskej vody. Meranie teploty vzduchu. Zloženie meteorologickej stanice. 
Čo sú meracie prístroje a na čo sa používajú? Od čoho závisí teplota? 

Deň 2 
Mikroskopovanie chorvátskej 
fauny a flóry, skúmanie 
života v mori, lov malých 
morských živočíchov. 
Chémia v prírode - elektrolýza morskej a destilovanej vody 
(demonštrácia a skúšanie jednoduchých chemických a fyzikálnych 
pokusov). 
Deň 3 
Peší výlet do Bašky Vody, meranie teploty a Ph. Výroba lávovej 
lampy. Ako si vyrobiť vulkán? Kolektívne hry. 

Deň 4 
Pozorovanie Slnka a dennej oblohy, nočné pozorovanie hviezdnej 
oblohy, hľadanie hviezd, súhvezdí a planét. 
Deň 5 
Tímové súťaže so stanovišťami, chemické pokusy, premietanie 
filmov. 
Deň 6 
Hľadanie utajenej pláže, výlet do Bašky Vody na zmrzlinu.  Morský 
ježko pod mikroskopom - prečo je nebezpečný? Nočné kúpanie. 
Deň 7 
Hry vo vode. Loptové hry, pozorovanie slnka na pláži. Ako získať 
morskú soľ? Výroba pitnej vody z morskej. 

Ďalšie informácie: Jana Šošovičková, ja.sosovickova@gmail.com, 0904/930463 

Rezervovali sme celý turnus – rezervácia je do 31. 1. 2015 a je potrebné do 30.1. 2015 vyplniť záväznú 
prihlášku účastníka a zaplatiť zálohu 40 eur. Po tomto termíne sa bude možné prihlásiť v závislosti         
od počtu voľných miest. 
Doplatok  účastníckeho poplatku uhradí účastník najneskôr 30 dní predo dňom začiatku podujatia. Dňom začiatku 
podujatia sa rozumie deň odchodu autobusu z Bratislavy do kempu Baško Polje. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- 

Záväzná prihláška – Superleto a program Zvedaví vedci v Chorvátsku 

Meno účastníka: .......................................................................................................................................................... 

Adresa:......................................................................................................................................................................... 

Kontakt: ....................................................................................................................................................................... 

Vek:......................................................................   poznámka:................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

Dátum:............................................. ....................                            podpis:..................................................................  

Zaplatená záloha:...............................................................             prevzal:................................................................. 

mailto:ja.sosovickova@gmail.com

