Zdravotní kurz 2022 – informace pro přihlášené studenty
Zdravotní kurz pro studenty MRES se uskuteční ve dnech 30. května – 3. června 2022.
Povede jej po odborné stránce MUDr. Michal Plintovič.
Kurz proběhne ve Středisku ekologické výchovy Švagrov (SEV Švagrov, Vernířovice 172).
Bližší informace k místu konání a ubytování lze nalézt na: www.svagrov.doris.cz. K dispozici
budou chatky s ubytováním po čtyřech lidech. Výhodou těchto skromnějších poměrů je
celkem příznivá cena:
-

ubytování 200 Kč/osobu/noc
stravování 240 Kč/osobu/den
ostatní 60 Kč/osobu/den

Program kurzu (výuka) začne ve 13 hod., oběd bude od 12 hod. Je nutné, aby všichni byli
přítomni od začátku kurzu až do konce (předpokládáme ukončení v pátek, kolem 11 hod.).
Na kurz budeme vybírat nevratnou zálohu ve výši 2000 Kč, kterou je třeba uhradit
nejpozději do 12. května 2022 u sekretářky katedry, paní Marie Bušinové. (Je možné, že část
poplatku „ostatní“ Vám vrátíme na místě. SEV Švagrov má v dotačních podmínkách, že nesmí ubytovávat, aniž
by neposkytoval ekologické vzdělávací programy v ceně 60 Kč/den/osobu. Protože my budeme mít vlastní
program, je možné, ale nikoliv jisté, že nám část poplatku odpustí.)

Spojení do Švagrova:
Je možné jet vlastním autem na trase: Mohelnice – Zábřeh n.M. – Šumperk – Vernířovice –
Švagrov. Celkem je to 76 km a něco přes hodinu jízdy.
Vlakem a autobusem:
8.56 z Olomouce vlak R 903 Bouzov, příjezd do Šumperka v 9.41
10:00 ze Šumperka autobusem 930215 17, příjezd do Vernířovic v 10.44, odtud pěšky
Spojení si raději ověřte, případně najděte nějaké vhodnější, je však třeba být ubytován a
připraven na výuku nejpozději ve 13 hod.
S sebou si vezměte oblečení na túru, pláštěnku a dobrou obuv (pohorky). Počítáme se dvěma
celodenními výlety.
Pro praktický nácvik první pomoci si každý vezměte elastické obinadlo a trojcípý šátek.
S případnými dotazy se obracejte na doc. Pavla Nováčka osobně, nebo mailem:
pavel.novacek@upol.cz
Omlouváme se tímto všem zájemcům, na které se z kapacitních důvodů nedostalo, ubytovací kapacita je
omezená. Zároveň prosíme všechny, kteří jsou přihlášeni a nebudou se moci kurzu zúčastnit (např. pro
studenty třetích ročníků nemá z hlediska získání kreditů kurz smysl, proběhne až po uzavření výuky), aby se co
nejdříve odhlásili a umožnili tak přihlášení a účast dalším zájemcům.

