Náklady vícedenního semináře v Památníku Terezín – rok 2021
Pro ubytování účastníků semináře má Památník Terezín k dispozici dvě Střediska setkávání:
Středisko setkávání I v bývalých Magdeburských kasárnách (MK), Tyršova ul.:






kapacita 44 lůžek a 6 přistýlek (pokoje vybavené lůžky s povlečením, ručníky)
dvě kuchyňky pro přípravu jednoduchého občerstvení
malá klubovna s TV
v přízemí MK vlastní kuchyně s jídelnou pro stravování ubytovaných
připojení na internet.

Středisko setkávání II, Dlouhá čp. 121:





kapacita 45 lůžek (pokoje vybavené lůžky s povlečením, ručníky)
kuchyňský kout pro přípravu jednoduchého občerstvení
klubovna s TV
připojení na internet.
Středisko II nemá vlastní kuchyni a seminaristé docházejí na stravu do Magd. kasáren (cca 300 m).

Náklady na ubytování a stravování lze uhradit na místě (v hotovosti či kreditní kartou),
anebo fakturou po ukončení semináře.

CENY PLATNÉ PRO OBĚ STŘEDISKA SETKÁVÁNÍ:
NOCLEH:
Typ ubytování:
Standardní

Podmínky:
Několik osob na vícelůžkovém pokoji.

Cena:
300
Kč/os./noc
Nadstandardní
Jedna osoba na vícelůžkovém pokoji.
450
Kč/os./noc
Ubytování
Pokud je pedagogický doprovod různého pohlaví, mají
300
pedagogů
jeho členové nárok na samostatné ubytování.
Kč/os./noc
Pokud jsou členové pedagogického doprovodu stejného 450
pohlaví a přejí si samostatné ubytování.
Kč/os./noc
Ubytování řidiče
Samostatné
300
autobusu
Kč/os./noc
Pozn.: Nadstandardního ubytování lze využít pouze tehdy, je-li dostatek volných pokojů.

STRAVA:
Snídaně (formou švédského stolu) 85 Kč/os.
Oběd
95 Kč/os.
Večeře
90 Kč/os.
Poznámky:
 Pro skupinu menší než 15 osob stravu nepřipravujeme.
 Speciální dietní stravu, a sice 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 Památníku Terezín, PROGRAM:
Vstupné účastníkům vícedenních vzdělávacích seminářů Památník Terezín neúčtuje. Veškeré
aktivity při semináři (tj. přednášky, workshopy, prohlídky bývalého ghetta nebo Malé
pevnosti, promítání filmů aj.) poskytujeme zdarma. Výjimkou je zpoplatněná beseda
s pamětníkem či prohlídka podzemního systému Hlavní pevnosti, viz níže.
BESEDA S PAMĚTNÍKEM GHETTA TEREZÍN:
a) Formou osobní účasti pamětníka na semináři:
900 Kč na skupinu
Z částky 900 Kč je 500 Kč příspěvkem samotnému pamětníkovi (po ukončení besedy předává
pamětníkovi osoba zastupující skupinu – pedagog, popř. vybraný žák).
Zbylých 400 Kč je skupině účtováno Památníkem Terezín (jedná se o příspěvek na dopravu
pamětníka, kterou zajišťuje Památník Terezín). Za proplacení 400 Kč bude vystaven doklad.
b) Bez osobní účasti pamětníka (formou online spojení):
500 Kč na skupinu
Uvedená částka bude prostřednictvím Památníku Terezín převedena na účet pamětníka.
PROHLÍDKA PODZEMNÍHO SYSTÉMU HLAVNÍ PEVNOSTI:
Vstupné, jehož součástí je odborný výklad: 40 Kč/os., pedagogové zdarma.
(Vstupné hradí skupina přímo na místě. Upozorňujeme, že se jedná o snížené vstupné
platné výhradně pro školní skupiny objednané vzdělávacím oddělením Památníku Terezín.)
Pozn.: Prohlídku podzemí a odborný výklad zajišťuje zájmové sdružení právnických osob
Terezín – město změny, viz www.projekt-terezin.cz
Na prohlídku je nutno vzít si vhodné oblečení a zejména obuv!

