GLOBE GAMES 2016 - Informace k registraci
Milí přátelé,
připravili jsme pro vás přehled všech podstatných organizačních informací, které jsou důležité k
registraci. Níže naleznete přehled cen a informace k platbám, jídelníček, přehled doprovodných
programů a informace k tričkům.
Doporučení - umožněte vašemu týmu vybrat si účast na doprovodných programech i variantu jídel.
GLOBE učitelům či ředitelům nově nabízíme i možnost přihlásit se a registrovat samostatně.
V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte a ptejte se. Těšíme se na vás.
za GLOBE tým
Kontaktní osoba: Ilona Krpcová, ilona.krpcova@terezanet.cz, 734 252 503, 224 816 868

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ceník + způsoby platby
Účastníci GLOBE Games si hradí náklady na ubytování, stravování, případně trička a platí
symbolický účastnický poplatek.

Ubytování:
Vyberte si ze 2 možností:
- Ubytování ve škole: 50 Kč za osobu a noc
Ve škole se spí ve třídách, je třeba mít vlastní spacák a karimatku. Zpravidla jsou v
jedné třídě ubytovány skupiny ze 2 škol společně, žáci společně s učiteli.
Náklady na ubytování ve škole hradíte TEREZE formou navýšeného účastnického
poplatku o 50Kč na noc a osobu. Bohužel vám nemůžeme vystavit platební doklad na
"ubytování". Platit lze převodem i v hotovosti na místě.
- Ubytování na koleji: 200 Kč na osobu a noc
Na nově zrekonstruované koleji se spí ve 2-3 lůžkových pokojích, postele s
povlečením, bez snídaně. Snídaně se podává ve školní jídelně. Koleje jsou vzdálené cca
25 min chůze od školy - viz mapka. (dostupné i autobusem).
Náklady na ubytování hradíte přímo kolejím - předem převodem či v hotovosti na
místě.
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Stravování
Školní jídelna pro vás připravila jídelníček za skvělé ceny (a vaří dobře :-):
Snídaně: 28 Kč
Oběd: 56 Kč
Večeře: 45 Kč
Náklady na stravu hradíte škole, platit lze převodem předem i na místě v hotovosti. Při
objednávce všech jídel jsou náklady 387Kč na účastníka.

Účastnické poplatky
Účastnický poplatek je 80 Kč na osobu při platbě předem a 85 Kč na osobu při platbě v hotovosti na
místě. Účastnické poplatky hradíte TEREZE. V případě, že budete ubytováni ve škole, bude vám
TEREZA účtovat v ceně účastnického poplatku i ubytování, bude pak činit 230Kč/resp.235Kč na
osobu.

Trička
Jako každý rok nabízíme možnost objednat si speciální účastnická trička GLOBE Games 2016. Trička
budou v dámské i pánské variantě, s potiskem, z bavlny pěstované k přírodě i lidem šetrným
způsobem: ,,Od prvního utrženého chomáče bavlny až po dopravu hotového kousku oblečení je celý
proces maximálně ekologický a dlouhodobě udržitelný. Zároveň dbá na to, aby její modely dokonale
lichotily ženské i mužské postavě, takže perfektní střihy a špičková kvalita jsou samozřejmostí."
Barvu prozatím tajíme, nechte se překvapit.
Vhodnou velikost vyberete zde: dámská varianta, pánská varianta
Cena 250 Kč za kus, náklady na trička hradíte TEREZE převodem či na místě v hotovosti.

Doprava do Karviné
Náklady za jízdné si hradí každý sám. Pokud pojedete do Karviné ze západu, upozorňujeme, že na
trase Praha x Karviná funguje vedle českých drah i LEO-Express, případně s přestupem v Ostravě
RegioJet. Oba tito dopravci nabízejí zajímavé slevy při včasné koupi jízdenek.
Registrace ve škole bude spuštěná ve 12:00 hod, zavazadla je možné si odložit v ZŠ od 9:00 hod.
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Jídelníček
Vyberte si ze 2 jídel, jedno je vždy vegetariánské. Snídaně jsou koncipovány jako bufet, kde si každý
vybere, co chce.

Čtvrtek 2. 6. 2016

Večeře

Maso

Srbské rizoto, zeleninový salát

Vege

Bulgurové rizoto s tofu, zeleninový salát

Pátek 3. 6. 2016

Snídaně
Oběd

Večeře

Pečivo, máslo, med, džem, šunka, sýr, corn flakes, bílý jogurt, sladké pečivo, čaj,
mléko
Maso

Těstovinový salát s kuřecím masem

Vege

Těstovinový salát se zeleninou

Polévka

Zeleninová s drožďovými knedlíčky

Maso

Hovězí guláš s knedlíkem

Vege

Palačinky se špenátem

Sobota 4. 6. 2016
Snídaně

Pečivo, máslo, med, džem, šunka, sýr, corn flakes, bílý jogurt, sladké pečivo, čaj,
mléko

Oběd
(balíček)

Maso

Bageta se šunkou, ovoce

Vege

Bageta vegetariánská, ovoce

Polévka

Rajská s ovesnými vločkami

Maso

Maďarský vepřový perkelt, těstoviny

Vege

Smažený květák, brambory s cibulkou, okurkový salát

Večeře

Neděle 5. 6. 2016
Snídaně

Pečivo, máslo, med, džem, šunka, sýr, corn flakes, bílý jogurt, sladké pečivo, čaj,
mléko

Oběd
(balíček)

Maso

Chléb, kuřecí řízek, müsli tyčinka, ovoce

Vege

Chléb s pomazánkou a zeleninou, müsli tyčinka, ovoce
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Přehled doprovodných programů
Pořadatelé ze ZŠ Dělnická Karviná a SPŠ Karviná si pro vás připravili pestrou nabídku doprovodných
programů. Doprovodné programy jsou zdarma, pokud není uvedeno jinak.
Při výběru čtvrtečních programů prosím zohledněte čas vašeho příjezdu.
Pokud si vyberete program, jehož kapacita je již naplněna, případně pokud se vámi vybraný
program pro malou účast zruší, budeme vás kontaktovat s náhradní nabídkou.

Čtvrtek 2. 6. 2016 (14:00 - 18:00 hod)
Program

Komentovaná
prohlídka města I.

Komentovaná
prohlídka města II.

Komentovaná
prohlídka města III.

Prohlídka zámku I.

Prohlídka zámku II.

Počet
osob

Čas

20

14:00
15:00

20

15:00
16:00

20

16:00
17:00

20

15:00
16:00

20

16:00
17:00

Trvání
(hod)

Anotace

1

Napadlo by vás, že město Karviná je pojmenováno podle krav?
Víte, že se na jejím území původně získávala sůl? Tyto a další
zajímavosti se dozvíte při procházce historickým centrem
města.

1

Napadlo by vás, že město Karviná je pojmenováno podle krav?
Víte, že se na jejím území původně získávala sůl? Tyto a další
zajímavosti se dozvíte při procházce historickým centrem
města.

1

Napadlo by vás, že město Karviná je pojmenováno podle krav?
Víte, že se na jejím území původně získávala sůl? Tyto a další
zajímavosti se dozvíte při procházce historickým centrem
města.

1

Víte, že interiéry Karvinského zámku navozují atmosféru
antického Řecka a Říma? Při prohlídce shlédnete sbírku
barokních rytin, vídeňský a míšeňský porcelán a soubor ručně
vázaných francouzských koberců z 18. století.

1

Víte, že interiéry Karvinského zámku navozují atmosféru
antického Řecka a Říma? Při prohlídce shlédnete sbírku
barokních rytin, vídeňský a míšeňský porcelán a soubor ručně
vázaných francouzských koberců z 18. století.
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Čtvrtek 2. 6. 2016 (14:00 - 18:00 hod) - pokračování
Program

Počet
osob

Čas

2

2

Nemusíte cestovat do Itálie. Navštivte v Karviné ojedinělou
atraktivitu regionu, která se svou šikmostí blíží věži v Pise. Od
školy uatobusem cca 15 minut, autobus a vstup pro účastníky
GG zdarma.

2

Golf Resort Lipiny je vybudován na rekultivovaném území. Je
označován za jedno z nejlepších golfových hřišť v České
republice. Nepropásněte možnost navštívit cvičné plochy
Driving Range. Od školy autobusem cca 10 minut, autobus i
vstup pro účastníky GG zdarma.

2

Kam pak s tou dekou? Na volejbal, přece! Netradiční sportík
pro všechny! Program proběhne na hřišti SPŠ, s sebou
sportovní oblečení.
Navíc si i vystřelíte!

20

16:00
18:01

2

Stavění robotů a jejich programování. Ukázka, co robti umí.
Solární pohon robota, robot segweista atd. Program proběhne
v laboratořích mechatroniky a robotiky na SPŠ.

20

16:00
18:02

2

Voda je tak zajímavá. Pokusy s vodou ale nejen s ní.
Pokusy se systémem Vernier. Program proběhne v laboratořích
SPŠ.

20

20

16:00
18:00

20

16:00
18:00

24

16:00
18:00

Lego roboti

Zábavná věda

Šikmý kostel II.

Golfová škola

Dekabal

Anotace
Nemusíte cestovat do Itálie. Navštivte v Karviné ojedinělou
atraktivitu regionu, která se svou šikmostí blíží věži v Pise. Od
školy uatobusem cca 15 minut, autobus a vstup pro účastníky
GG zdarma.

15:00
17:00

Šikmý kostel I.

Trvání
(hod)

Pátek 3. 6. 2016 - na program se neregistruje
Večerní program - pro žáky místní organizátoři přichystali filmový večer v místním kině, učitelé
jsou zváni na večerní posezení s drobným občerstvením v místní restauraci.
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Sobota 4. 6. 2016 (19:00 - 21:30)
Všechny programy probíhají v areálu školy.

Počet
osob

Program

Anotace

Čtenářská dílna trochu
jinak aneb jeden
podvečer v balónu

16

Poznejte s námi svět Julese Verna. Zažijeme podvečer plný
dobrodružství. A nakonec se možná i proletíme.

Kreativní dílna

10

Víte ze dřeva kterého stromu se nejčastěji vyrábí papír? Myslíte si, že
dovedete znovu proměnit papír v strom?

Dřevěné hry

20

Nemusíme hrát, abychom zvítězili. Můžeme hrát, aby z toho vyrostl
strom, který skrývá ve větvích něco více, než pocit vítězství.

Beach volejbal

20

Máte chuť si vyzkoušet sport slunné Kalifornie? Neváhejte! S sebou
sportovní oblečení.

Badminton

8

Neláká vás písek na kurtu? Pojďte do tělocvičny na badminton! S
sebou sportovní oblečení a obuv s bílou podrážkou.

Tenis

12

Ani písek, ani tělocvična? Pojďte tedy na tenisové kurty! S sebou
sportovní oblečení a obuv s bílou podrážkou.

TRX

10

Závěsné posilovací systémy jsou vynikající pomůckou pro kondiční
trénink. Že jste je ještě nikdy nevyzkoušeli? Nevadí. Máte možnost! S
sebou sportovní oblečení a obuv.

Neděle 5. 6. 3016- 19:00 - 21:30
Program

Počet
osob

Anotace
Prosím, dotýkejte se!
Interaktivní výstava přírodních a technických jevů.

Svět techniky,
Ostrava

dle zájmu nahlašte se
Po snídani odjezd autobusy do Ostravy Dolních Vítkovic, návštěva
v registraci
muzea, pak možnost dopravy na vlakové nádraží v Ostravě.
kvůli
Autobusy a vstup do Malého světa techniky U6 pro účastníky GG
autobusům
zdarma.
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