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Úplný kurz permakultúrneho dizajnu
Brdárka 2017

***** bližšie informácie *****

Úplný kurz permakultúrneho dizajnu je
84 hodinový kurz, rozdelený do štyroch blokov a prebieha počas štyroch predĺžených víkendov
vždy od piatku do nedele v mesiacoch marec-jún 2017.
Termíny konania.
Kurz sa koná v štyroch po sebe nasledujúcich blokoch v dňoch:
31.marec 2017 – 2.apríl 2017
21. apríl 2017 – 23. apríl 2017
12. máj 2017 – 14. máj 2017
2. jún 2017 – 4. jún 2017
Začiatok jednotlivých blokov kurzu – prvý blok - v piatok popoludní o 13:45 hod., druhý až štvrtý
blok – v piatok o 9:00 hod.)
Ukončenie jednotlivých blokov kurzu - vždy v nedeľu predvečer cca o 15-16:00 hod.
Ubytovanie, strava, potreby ku kurzu.
Ubytovanie je zabezpečené v priestoroch budovy, resp. v priľahlom dome v obci. Je možné zvoliť si
ubytovanie buďto v štandarde penziónu (postele, periny/obliečky), alebo s miernou zľavou v
štandarde turistickej ubytovne (matrace, deky, spacáky). Upozorňujeme, že ubytovanie je spoločné,
vždy v izbe maximálne 6 účastníkov spolu. K dispozícii je sprcha. Toalety sú separačné –
v exteriéri.
Výdatná domáca vegetariánska strava je zabezpečená počas celého kurzu. Upozorňujeme, že naše
kapacity nedovoľujú venovať pozornosť špeciálnym diétam, v prípade špeciálnej diéty a na to
nadväzujúceho vlastného stravovania Vám môže byť poskytnutá zľava z poplatku.
Je potrebné si priniesť prezuvky, hygienické potreby, písacie a kresliace potreby (minimálne sadu
jednostranne použitých papierov alebo skicák A3 alebo veľký zošit A4, farbičky, farebné perá,
ceruzku, apod.), pohodlné oblečenie, baterku, svoje špeciálne potreby a stravné doplnky.
Benefity kurzu





V malých skupinách budete dizajnovať konkrétne dizajny.
V tvári miesta vám predstavíme príklady permakultúrnych riešení v Brdárke.
Spolu s lektormi budete budovať nové permakultúrne štruktúry.
Počas kurzu sa môžete dozvedieť, kde získať podrobnejšie informácie a ako sa spojiť s
ľuďmi, ktorí permakultúru praktizujú. K dispozícii sú publikácie z permakultúrnej knižnice,
informačné materiály zo zahraničných projektov a Britskej Asociácie Permakultúry.
 Taktiež tu bude možné si zaobstarať príslušné vzdelávacie publikácie, ktoré sú k dispozícii v
slovenskom, českom či anglickom jazyku - publikácie poskytujú stručný a zrozumiteľný

prehľad princípov a praxe permakultúry.

Účastnícky poplatok
- 600 Eur / 1 osoba (pri prihláške a úhrade zálohy do 28.2.2017)
- 620 Eur / 1 osoba (pri prihláške a úhrade od 1.3.2017 do 25.3.2017)
V poplatku je zarátaná komplexná odborná výuka, strava v podobe plnej penzie, ubytovanie a
všetky ďalšie náklady spojené s organizáciou a programom kurzu.
V prípade, ak by bola hodnota poplatku pre Vás limitujúcim faktorom, môžete využiť možnosť
odpracovania si časti poplatku na vybranom permakultúrnom projekte. Podrobnosti prípadným
záujemcom ozrejmíme v e-mailovej komunikácii.
Poplatok neobsahuje dopravu na miesto konania kurzu (v prípade záujmu Vám však môžeme
odporučiť zdieľanie dopravy s inými účastníkmi z Vašej lokality).
Zľavy
Zo základného poplatku Vám môže byť poskytnutá zľava. Pre bývalých účastníkov kurzov či
seminárov v Brdárke poskytujeme zľavu 20,00 Eur. V prípade ak ste nezamestnaný, alebo v núdzi,
môžete požiadať o zľavu 30,00 Eur. Pre manželské či partnerské páry poskytneme zľavu 25 Eur.
Zľavy nie je možné kumulovať a zľavnené prostriedky je účastník povinný použiť na praktickú
realizáciu svojho, či iného permakultúrneho dizajnu max do jedného roka po ukončení kurzu...
Úhrada poplatku
Poplatok v plnej výške, resp. zálohu poplatku vo výške 300 Eur je (po potvrdení účasti od
organizátora) potrebné uhradiť na číslo účtu: SK1583300000002301083099, SWIFT(BIC) kód:
FIOZSKBAXXX [2301083099/8330 Fio banka a.s.]; (účastníci z Česka môžu pre platbu využiť
korunový účet: 2301083099/2010 Fio banka a.s.). Poplatok je možné uhradiť i poštovou poukážkou
na adresu Alter Nativa o.z., 049 34 Brdárka 11 do termínu uvedeného vyššie. Upozorňujeme, že
záloha poplatku nie je vratná, je však prevediteľná na iného účastníka.

Iné informácie
Prípadné ďalšie informácie ku kurzu Vám poskytneme na e-mailovej adrese:
alternativa@alter-nativa.sk, resp. kontaktujte pána Marcela Antala na telefónnom čísle: 0903318499
0903 318 499 (prosíme, nevolajte v nedeľu a po 19:00 hod).

