
VÝTVARNÁ AKCIA „H ĽADANIE IDENTITY“ 
 
TERMÍN PLENÉRA:   15 – 18 apríl 2004 (príchod štvrtok – odchod nedeľa) 
 
Tam:  15.04.2004  Zraz na ŽELEZNIČNEJ STANICI Prešov o 7:10 hod.   
 
Prešov    ODCHOD  7:40   vlak Os 8762 
Lipany    PRÍCHOD  8:17   Presun asi 2 min 
Lipany, aut.st.  ODCHOD 8:20  autobus70840413                                                    
Dubovica,,č.d.6  PRÍCHOD  8:24 
Cesta potrvá:  44 min, 35 km    Suma cca: 51,- Sk 
 
Späť: 18.04.2004 Docestujeme na ŽELEZNIČNÚ STANICU Prešov o 12:55 hod.   
 
Dubovica,,č.d.6  ODCHOD 11:48 autobus 708404 34 
Lipany, aut.st.   PRÍCHOD 11:55 Presun asi 2 min 
Lipany    ODCHOD 12:25 vlak Zr 385 TARNOVIA 
Prešov    PRÍCHOD 12:55 
Cesta potrvá:  1 hod 7 min, 35 km   Suma cca: 51,- Sk 
 
MIESTO:     
Horské rekreačné stredisko HOTEL HOLCIJA DUBOVICA 
Suma: 600.- Sk (ubytovanie + strava raňajky a večera) 
Strava: Zabezpečená je strava ráno a večer v cene 100,- Sk 
Obed si bude hradiť, každý žiak sám – možnosť stravovania priamo v hoteli 
(odporúčam si doniesť stravu, ktorá nepodlieha skaze a je len doplnkom k stravovaniu napr. sušienky) 
Poistenie: 
ZUŠ-VO poistila všetkých účastníkov výtvarnej akcie na vlastne náklady počas celého pobytu od 15.4 do 18.4 2004. 
 
Materiál k akcii: 

• Skicár A2  – alebo doska + recyklovaný baliaci papier cca 10 ks  
• Ceruzy - rôzne tvrdé stopy pero + tuš,   
• Uhlík 
• Rudka  
• Akvarel alebo anilín 
• Klovatina – tekuté lepidlo 
• Lepiaca páska – môže byť aj papierová 
• Plochý štetec - 3 rozličné veľkosti 
• Handra alebo staré bavlnené tričko na údržbu naradia 
• Plastová fľaša na vodu 
• Nožnice, orezávadlo, špachtľu - stačí tenká 3cm 
• Fotoaparát – vyvolanie a fotografie k výstave vám preplatí škola – !odložte si bločky! 

! Nezabúdajte: 
• Teplé oblečenie + staršie pracovne veci  
• Teplú nepremokavú obuv 
• Prezuvky – papuče  
• Pláštenku a dáždnik  
• Šiltovku, čiapku alebo šatku na hlavu + slnečné okuliare 
• Malú príručnú tašku na prenášanie materiálu a na jedlo 
• !!! Kartu poistenca !!! a lieky ak nejaké pravidelne užívate nahláste to vopred  

 
Prevádzkový poriadok pre prácu v plenéri 
Žiaci sú povinní: 
- poznať a zachovávať predpisy, ktoré sú uvedené v školskom poriadku, 
- dodržiavať ustanovenia organizačného poriadku ZUŠ-VO, 
- cestou v dopravnom prostriedku žiaci dodržiavajú pokyny vedúceho učiteľa, 
- dodržiavajú pokyny svojho učiteľa počas celého pobytu, 
- dodržiavajú určený a schválený denný režim krajinárskeho kurzu  
   (viď. predchádzajúca časť), 
- dodržiavajú bezpečnostné predpisy a dbajú o ochranu zdravia seba a svojich spolužiakov, 
 
Vedúca a zodpovedná za výtvarnú akciu:  Mgr. SLÁVIKOVÁ Katarína  podpis:...............dátum .......... 
Prednášajúci a zodpovedný za výtvarnú akciu:  PaeDr. ŠALKO Stanislav  podpis:...............dátum ..........  
 
Kontakt:  
Ateliér Čs. armády: tel.č. 051 7713387; mobil: 0904 584 225; e-mail: slavikatka@post.cz; slavik@onicom.sk  


