
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER
a 

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina

Vás srdečně zvou na XXI. ročník tradiční akce
pro pracovníky působící v oblasti ekologické výchovy a vzdělávání

Veletrh ekologické výchovy 2014
tentokrát na téma

KAM NAŠE CESTY VEDOU? 

DOMŮ? 
RADĚJI DO MĚSTA NEBO VEN? 

VRACÍME SE PO NICH? 
A JAKOU MÁME ZVOLIT CESTU? 

Po čtyři dny budeme společně sdílet jedno místo a cesty, které se k němu 
sbíhají a od něj rozbíhají. Ukážeme Vám své místo, které je pro nás 

vzácné a vážíme si ho.

Místo je pevným bodem, útočištěm, zastavením a cesta je spojnicí, 
vztahem, nitkou v síti vztahů místa i nás se širším světem. Zároveň však 

je místo bodem na cestě, cesta je složena z míst.
 Lidé nám zde z minulosti zanechali mnoho, věříme, že i my budeme stej-

ně dobrými správci a chceme sdílet své místo s Vámi. 

TĚŠÍME SE NA VÁS.

MÍSTO KONÁNÍ: SEVER HORNÍ MARŠOV – KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, KRKONOŠE

TERMÍN VELETRHU: 2. 9. – 5. 9. 2014
VELETRH ZAČÍNÁ V ÚTERÝ VE 12.30 HOD. OBĚDEM, PROGRAM VE 14,00 HOD. 
AKCE KONČÍ V PÁTEK OPĚT OBĚDEM VE 12.30 HOD. 

O MÍSTECH 
A NAŠICH CESTÁCH K NIM

AKTUÁLNÍ STAV A SKLADBA PROGRAMU: 

diskusní a pracovní dílny 

přednášky a besedy

prezentace ekologických výukových programů (EVP) pro děti předškolního věku 

a žáky 1., 2. a 3. stupně škol v interiéru i v terénu 

terénní exkurze 

doprovodný program: slavnostní zahájení, prohlídka nově zrekonstruované fary, 

kavárna, čtení a zpívání v kostele, venkovní promítání a všeliká překvapení 

Aktuální stav a skladbu programů můžete sledovat na internetových stránkách 

SSEV Pavučina (www.pavucina-sev.cz) věnovaných Veletrhu ekologické výchovy. 



Budeme moc rádi, když i vaše nabídky do programu 
veletrhu přispějí k  zodpovězení otázek spojených 
s místy a cestami k nim. Třeba: 

Jaká místa máme rádi a čím jsou pro nás 
důležitá? 

Mění se naše cesty k místům – mění se to, jak 
je poznáváme, jak s nimi zacházíme, jaký k nim 
máme vztah dnes a jaký kdysi? 

Jak být dobrými správci míst? 

Jakou roli při péči o místo hraje sdílení, 
pospolitost, obec? 

Kdy nám technologie pomáhají místa 
a cesty objevovat, chránit, rozvíjet 
a kdy nám jej naopak zakrývají či ničí? 

Co si rozhodně nezapomenout na cesty?

Těšíme se ale samozřejmě na všechny 
vaše nabídky programů, dílen, debat, 
přednášek apod. Jak nabídnout program a jaké má 
mít parametry se dočtete na další straně nebo přímo 
v přihlašovacím formuláři na internetových stránkách 
SSEV Pavučina (www.pavucina-sev.cz) v sekci Na-
bídněte program. Nabídky k programům přijímáme v 
termínu od 1. 5. do 25. 5. 2014.

Přihlašování probíhá od 1. května do 3. srpna 2014, a to online na internetových 
stránkách SSEV Pavučina v sekci Veletrh 2014, podrobnosti k přihlašování jsou níže. 

Účastnické poplatky jsou následující: 
• A - se spaním na pokoji a v peřinách (v budovách střediska SEVER - 
         Domě obnovy tradic, ekologie a kultury DOTEK nebo pobytovém středisku ve   
 škole) - 2280 Kč/osobu, při použití vlastního spacáku 2230,- Kč
• B – se spaním ve společné místnosti ve středisku SEVER ve vlastním 
  spacáku – 1860 Kč/osobu
• C – se spaním ve stanu ve vlastním spacáku – 1800 Kč/osobu 

   Storno poplatek 500 Kč/osoba při odhlášení 30 a méně dní před začátkem 
  akce. 

Účastnické poplatky se budou hradit na základě faktury vystavené SEVERem 
po uzavření přihlašování do 3. 8. 2014.

Informace k veletrhu – kontakt : 
   Michaela Glovňová / SEVER 

      (michaela.glovnova@ekologickavychova.cz, tel.: 734 310 968) 

Přihlašování – kontakt: 
   Monika Kosinová / SEVER 

      (monika.kosinova@ekologickavychova.cz, tel.: 739 203 208)

Přihlášky 

Účastnické poplatky

Kontakty



1. REGISTRUJTE SE do systému na webu SSEV Pavučina (www.pavucina-sev.cz) 
- tím budete moci přistupovat k dalším modulům, jako přihlášení se na Veletrh, 
ale v budoucnu i na další veletrhy a akce SSEV Pavučina, objednávat si ubytování 
a jídlo a rezervovat místo na programech. POZOR – registrace je pro jednu 
konkrétní osobu, nikoli pro středisko – je to proto, aby se pak každý mohl 
na Veletrh přihlásit samostatně a poskládat si v něm svůj vlastní program a 
jídelníček. Kdo máte vytvořen přihlašovací profi l z veletrhů 2011-2013, nemusíte 
se nově registrovat, ale použijte svůj profi l starý. Registrace do systému NENÍ při-
hlášením na Veletrh (registrace funguje od začátku května). Systém vám kromě 
zadání základních kontaktních informací umožňuje nahrát si zde profi lovou fotku, 
která se zobrazuje i ostatním například v seznamu přihlášených na jednotlivé 
programy nebo ubytovaných v konkrétním pokojíčku. E-mail, prosím, uvádějte 
aktuální – budete na něj během léta dostávat další upřesňující informace a 
pokyny. Prosíme dříve registrované, aby své kontaktní údaje zkontrolovali a 
případně aktualizovali. Zapomenete-li své přístupové údaje, pište či volejte 
Monice Kosinové (monika.kosinova@ekologickavychova.cz).

2. NABÍDNĚTE NÁM SVŮJ PROGRAM, který byste rádi na letošním veletrhu 
prezentovali. Nabídky k programům přijímáme v termínu od 1. 5. do 25. 5. 2014. 
Nabízet můžete EVP, přednášky, dílny, debaty,… Doporučená doba trvání 
nabídnutého programu je 90 nebo 210 minut. Vámi vybraný program nabízejte 
opět pomocí webových stránek www.pavucina-sev.cz, kde je důležité upřesnit 
všechny podrobnosti o nabízeném programu. Při sestavování programu se 
budeme snažit dodržet vaše požadavky včetně upřednostňovaného času. 
V případě, že na Veletrhu lektorujete, je třeba rozhodnout se, zda budete zároveň 
i účastníky Veletrhu – v tom případě je třeba se přihlásit jako každý jiný účastník. 
Pokud budete pouze v roli lektorů, v tom případě jsme schopni zajistit nutné 
občerstvení, příp. jeden nocleh, ale nikoli částečnou účast na akci (např. 2 dny 
nebo něco podobného) ani účast na jiných programech a dílnách.

3. PŘIHLAŠTE SE NA VELETRH – po přihlášení do systému se vám v levém menu 
objeví položka „Přihlášení na akci veletrh 2014“ (www.pavucina-sev.cz) a zde si 
vyberete, od kdy do kdy na Veletrhu chcete být, a kliknete na tlačítko „přihlásit“. 
Přihlašování je spuštěno od 1. 5. 2014. Ještě jednou připomínáme, že preferujeme 
účastníky, kteří se mohou zúčastnit celé akce. Po přihlášení na Veletrh vám systém 
umožní rezervovat si ubytování a jídlo a posléze si i rezervovat místo na jednotlivých 
programech ve dnech, na které jste přihlášeni. Z Veletrhu se také můžete kdykoliv 
do 3. 8. 2014 odhlásit a všechna vaše nastavení a rezervace se vymažou.

4. UBYTUJTE SE – k tomu využijete další položku levého menu „Rezervace ubyto-
vání“, kde si můžete prohlédnout i mapky pokojů v PDF. Ubytovací možnosti jsou již 
v tuto chvíli k nahlédnutí, jejich výběr však bude zaktivněn až od 9. 6. 2014. Pokoje 
a další ubytovací možnosti (stanové městečko), na které se lze ubytovávat, jsou zde 
umístěny do přehledné tabulky a můžete si zakliknout, kterou noc chcete a kde 
přesně rezervovat. Kliknutím na název pokoje se zobrazí jeho popis a seznam již 
ubytovaných. Moc prosíme, abyste se do pokojů neubytovávali po jednom, ale 
pokud možno se domluvili s přáteli a obsadili společně stejný pokoj. Pokud se chcete 
ubytovat k někomu jinému do pokoje, prosíme, zeptejte se jej, než tak učiníte. 
Pokud jej neznáte, pomůžeme vám zprostředkovat kontakt. Také prosíme, abyste se 
na celou dobu svého pobytu ubytovali do stejného pokoje – systém v zásadě 
umožňuje si pro různé noci vybrat jiný pokoj, to je ale pouze pro možnost vystřídání 
účastníků přijíždějících na kratší dobu. Po výběru pokoje nezapomeňte volbu uložit 
tlačítkem nacházejícím se pod tabulkou. Svou volbu můžete kdykoli do 3.8. 2014 
změnit po uzavření rezervačního systému bude úpravy provádět jen administrátor – 
Monika Kosinová.

KAPACITA VELETRHU A PODMÍNKY PŘIHLAŠOVÁNÍ

Kapacita Veletrhu je stanovena na 100 účastníků a samozřejmě preferujeme osoby, které se zúčastní celé akce – i proto je stanoven účastnický 
poplatek pouze za celou akci. Pokud by měl někdo jiné potřeby, budeme je řešit individuálně, ale prosíme pouze o výjimečné případy. 



5. OBJEDNEJTE SI JÍDLO – k tomu využijete další položku levého menu „Výběr jídla“. Již v tuto chvíli si můžete prohlédnout 
námi sestavený jídelníček, volba stravy však bude zaktivněna až od 9.6. 2014. Systém je primárně nastaven tak, že jídlo 
nechcete, vy si ale můžete menu na konkrétní den a jídlo vybrat. V zásadě je výběr ze dvou variant – jídlo s masem a jídlo 
bezmasé. POZOR – pokud chcete snídani, musíte si ji také zvolit. K dispozici bude pitný režim během dne a drobná 
svačinka. Součástí prostor SEVERu je návštěvnické centrum a pro tuto akci vytvořená kavárna, které vám budou k dispozici. 
Po výběru jídla nezapomeňte volbu uložit tlačítkem nacházejícím se dole pod seznamem jídel. Svou volbu můžete kdykoli 
do 3.8. 2014 změnit – po uzavření rezervačního systému bude úpravy provádět jen administrátor – Monika Kosinová.

6. REZERVUJTE SI JEDNOTLIVÉ PROGRAMY – zde uvidíte aktuální stav složení programu jednotlivých dní. Protože ještě 
program upřesňujeme s jednotlivými lektory a doplňujeme, je zatím možnost přihlašování na program vypnutá – 
pravděpodobně ještě bude docházet ke změnám. Přihlašování plánujeme otevřít od 9.6. 2014 a budete o něm informováni 
na e-mail zadaný v registraci. TIP: přihlaste se i na programy určené pro všechny účastníky najednou (zahajovací večer, 
burza pomůcek apod.) – budete je tak mít zobrazeny ve svém osobním programu. 

7. VYTISKNĚTE SI SVŮJ PROGRAM – k tomu využijete další položku levého menu „Osobní profi l na akci“. Tento modul vám 
umožní exportovat si své volby (program, ubytování, jídlo) do tiskového formátu a vytisknout či uložit na váš počítač, abyste 
měli všechny informace s sebou připravené. Zároveň bude obsahovat organizační informace od pořadatelů 
(bude doplněno během srpna).
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