
Náklady spojené s jednodenním seminářem v PT

Vzdělávací  oddělení  Památníku  Terezín  (PT)  používá  k  zajištění  průběhu  semináře  několik
přednáškových  místností  –  studovnu  v  Muzeu  ghetta  s  kapacitou  max.  50  osob,  přednášková
místnost ve Středisku setkávání I v Magdeburských kasárnách má kapacitu 50 – 60 osob, studovna
v modlitebně s kapacitou 28 osob, popř. studovna v Malé pevnosti s cca 50 místy.
V přízemí Magdeburských kasáren se nachází kuchyně s jídelnou (kapacita cca 45 míst),  kde se
skupiny v případě zájmu stravují (u jednodenních seminářů se jedná pouze o obědy).

Vstup do objektů PT

Skupině, která absolvuje vzdělávací seminář na vzdělávacím oddělení Památníku Terezín, se uděluje
snížené  vstupné  do  všech  objektů  Památníku  Terezín.  Pedagogický  doprovod  vstupné  neplatí.
Placení probíhá na místě, v hotovosti nebo platební kartou. Po předchozí písemné domluvě je možné
vstupné fakturovat. Informace o vstupném jsou podávány pracovníkem vzdělávacího  oddělení  při
organizování vzdělávacího semináře.

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.
Agenda  týkající  se  zaplacení  autobusu  je  vyřizována  v  rámci  organizačních  příprav  na  seminář
s  pracovníkem  vzdělávacího  oddělení  Památníku  Terezín  (viz  kontaktní  osoba  pro  jednodenní
semináře).

Strava

Oběd 110 Kč/os

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

Náplň programu

Jednotlivé  části  programu,  jako  jsou  přednáška,  prohlídky,  popř.  workshopy,  jsou  poskytovány
zdarma.

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


