Sponsored by:
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Come join us for a summer of fun, excitement
and outdoor adventure!
5 dní medzinárodného tábora, akcie,
know-how, zábavy a dobrodružstva –
to sú „Energy Busters“! Všetko sa tu
točí okolo obnoviteľných zdrojov – od
vetra, cez Slnko až po biomasu – a tiež
okolo šetrenia energiami. Popri zábave
pri spoznávaní nového pôjde ale aj o
získanie informácií, aké vzdelanie
budeš do budúcnosti potrebovať,
pokiaľ je tvojím snom pracovať v
oblasti „green jobs“. Priamo na mieste
budeš mať možnosť sa stretnúť so
školami a firmami, ktoré sa tešia na
nadšencov ako si ty! V lone prírody – v
Národnom parku Donau-Auen v
Rakúsku – budeš mať možnosť
spoznať nových kamarátov z Rakúska
/ Slovenska s rovnakými záujmami!
Pokiaľ rád spíš v spacom vaku a si rád
celý deň v prírode, nebojíš sa občas
prehovoriť aj po nemecky, alebo po
anglicky, potom je tento letný tábor
určený práve pre teba!

Naše aktivity počas piatich dní
tábora:
 Hravé objavovanie foriem a
vzniku energie
 Vedecká zábava v laboratóriu
 Praktické využitie získaných
vedomostí – napr. stavba a
použitie solárneho variča a iné
 Spoznávanie príležitostí na
uplatnenie sa v oblasti
energetiky
 Predstavenie škôl a návšteva
firiem so zameraním na
energetiku
 Exkurzie
 Hry v prírode
 Loptové hry
 Šport a zábava vrátane
táborového ohňa
Tešíme sa, že spolu zažijeme
týždeň plný zábavy,
dobrodružstva a hier!

Základné údaje o tábore v roku 2018
Cieľová skupina: 12-15- ročné žiačky a žiaci
navštevujúci školy v programovej oblasti na
Slovensku, alebo v Rakúsku so záujmom o
oblasť energií, aspoň základné znalosti
angličtiny, alebo nemčiny sú potrebné
Maximálny počet účastníkov: 25
Termín: 30.07.-03.08.2018
Miesto:
Národný park Camp Meierhof, Eckartsau,
Rakúsko – spanie v spacom vaku v stanoch s
drevenou podlahou
Cena:
179 € (vrátane DPH)/ účastníka
Vrátane táborového trička a darčeku (napr.
solárneho variča) pre každého účastníka!
Jazyk podujatia: primárne angličtina,
čiastočný preklad do nemčiny a slovenčiny

Pošli nám krátky email:

energybusters@energiepark.at
alebo zavolaj:

0043 2162 / 68 100 – 14

