Náklady spojené s vícedenním seminářem v PT
Vzdělávací oddělení Památníku Terezín (PT) používá k ubytování a zajištění průběhu semináře dvě
Střediska setkávání. Středisko setkávání I v Magdeburských kasárnách má kapacitu 44 lůžek a 6
přistýlek, dvě kuchyňky pro přípravu občerstvení a malou klubovnu s TV. V přízemí Magdeburských
kasáren se nachází vlastní kuchyně s jídelnou, kde se skupiny stravují.
Středisko setkávání II (Fučíkova ul. 232 – cca 50 m od Muzea ghetta) má kapacitu 28 lůžek, k dispozici
je jedna malá kuchyňka a klubovna s TV. Toto Středisko nemá vlastní kuchyni a seminaristé docházejí
na stravu do Magdeburských kasáren (vzdálenost cca 300 m).
Ceny jsou stejné v obou Střediscích I a II, náklady lze uhradit buď v hotovosti či platební kartou
na místě anebo fakturou. O způsobu platby nás, prosím, informujte předem!
Ubytování
 Standardní ubytování žáků/účastníků: na vícelůžkových pokojích, cena 275 Kč/os./noc
 Nadstandardní ubytování žáků/účastníků: po jedné osobě na vícelůžkových pokojích, cena:
435 Kč/os./noc. Tento nadstandard je možné využít pouze tehdy, pokud jsou volné pokoje
a kapacita ubytovny není naplněna
 Ubytování řidiče: samostatně za cenu 275 Kč/os./noc
 Ubytování pedagogů: Pokud je pedagogický doprovod různého pohlaví, mají jeho členové
nárok na oddělené ubytování za cenu 275 Kč/os./noc. Pokud jsou členové pedagogického
doprovodu stejného pohlaví, mohou být ubytováni buď společně za cenu 275 Kč/os./noc,
nebo samostatně za cenu 435 Kč/os./noc
Strava
Snídaně (formou švédského stolu)
Oběd
Večeře

85 Kč/os.
95 Kč/os.
90 Kč/os.

Pozn.:



Pro skupinu menší než 15 osob stravu nepřipravujeme.
Speciální dietní stravu (vegetariánskou, bezlepkovou či bezmléčnou) jsme schopni zajistit
(pro jednotlivce v rámci skupiny), ovšem po dohodě s vedoucím skupiny, která musí
proběhnout nejpozději 10 dní před seminářem.

Vstup do objektů PT
Studenti/žáci ani pedagogický doprovod neplatí při pobytových seminářích vzdělávacího oddělení
vstupné do žádného objektu PT.
Doprava
Sjedná-li si škola termín semináře v dostatečném časovém předstihu, je možné za určitých okolností
získat na dopravu příspěvek Terezínské iniciativy (TI) – organizace se sídlem v Praze, která sdružuje
bývalé vězně terezínského ghetta a dalších nacistických represivních zařízení z doby 2. světové
války. Vzhledem k omezenému objemu finančních prostředků, jimiž TI disponuje, se nelze
na přidělení dotace na dopravu plně spolehnout1. Případné zájemce je rovněž třeba upozornit, že
seznam škol na přidělení dotace je pro následující roky již zcela zaplněný.

1

Finanční příspěvky, které TI poskytuje školním skupinám absolvujícím vzdělávací semináře Památníku Terezín,
pocházejí jednak z prostředků Terezínské iniciativy a jednak z grantů Jewish Claims Conference, Nadačního
fondu obětem holocaustu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Poslední revize dokumentu: 8. února 2017

Agenda týkající se zaplacení autobusu je vyřizována v rámci organizačních příprav na seminář
s pracovníkem vzdělávacího oddělení Památníku Terezín (viz kontaktní osoba pro vícedenní
semináře).
Beseda s pamětníkem ghetta
Je-li tento bod zařazen do programu semináře, platí skupina poplatek ve výši 700 Kč. Navíc je vhodné
předat pamětníkovi spolu s finanční částkou i malý dárek (květinu, bonboniéru apod.).
Náplň programu
Jednotlivé části programu, jako jsou přednáška, prohlídky, workshopy atd. jsou poskytovány zdarma.
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