
Exkurzi pořádá 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s. v rámci projektu Počítáme s vodou.
Projekt se zaměřuje na vzdělávání a osvětu v oblasti přírodě blízkého hospodaření s dešťovou vodou a navrhování funkčního systému modro-zelené infrastruktury 

především mezi zástupci veřejné správy (zejména na úrovni měst a obcí) a jednotlivými občany.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.pocitamesvodou.cz

POZVÁNKA NA EXKURZI

Zveme vás na exkurzi do Berlína
— města, které hospodaří s dešťovou vodou již více než dvě dekády. 
Navštívíme modro-zelenou čtvrť Rummelsburg, zavítáme do Ústavu 
fyziky Humboldtovy univerzity v Adlershofu, projdeme si areál UFA 
Fabrik a prohlédneme si opatření na Potsdamer Platz.

ODBORNÝ DOPROVOD ZAJIŠŤUJÍ:
Dr.-Ing. Harald Sommer, Dipl.-Ing. Marco Schmidt,
Dipl.-Phys.-Ing. Werner Wiartalla, Doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková

Exkurze je přednostně určena zástupcům veřejné správy,
je ale otevřena i dalším zájemcům.

PRO ÚČASTNÍKY JE ZAJIŠTĚNO:
— odborný program 
— ubytování ve 2lůžkových pokojích na 2 noci se snídaní 
— doprava tam i zpět společným autobusem
— tlumočení místních průvodců 
— doprovodné materiály

PRO ÚČASTNÍKY NENÍ ZAJIŠTĚNO: 
— stravování mimo snídaně

Přihlášení na oba termíny je možné přes registrační formulář na: 
http://www.pocitamesvodou.cz/exkurze-berlin-2022

Účastnický poplatek: 2 800 Kč (vč. DPH)
Zástupci veřejné správy, neziskových organizací, akademičtí pracovníci 
a studenti platí snížený poplatek 1 100 Kč (vč. DPH). Mohou jej využít 
pouze 2 účastníci z jedné organizace.

KONTAKT PRO ÚČASTNÍKY: 
Moki Topiarzová
moki.topiarzova@ekocentrumkoniklec.cz

ÚTERÝ
9:30 odjezd z Prahy
15:00 prohlídka modro-zelené čtvrti
 Rummelsburg
	 (průvodce:	Harald	Sommer)
18:30 příjezd do hotelu v centru Berlína

STŘEDA
9:00 prohlídka opatření ve čtvrti
 Adlershof — Ústav fyziky
 Humboldtovy univerzity
	 (průvodce:	Marco	Schmidt)
14:00 prohlídka opatření v areálu
 UFA FABRIK
	 (průvodce:	Werner	Wiartalla)

ČTVRTEK
8:30 prohlídka opatření
 na Potsdamer Platz
	 (průvodce:	Marco	Schmidt)
13:00 odjezd z Berlína
18:30 příjezd do Prahy

Uvedené	časy	jsou	pouze	orientační.
Program	exkurze	je	pro	oba	termíny	shodný.
Změna	programu	vyhrazena.
Podrobnější	program	a	případnou	aktualizaci	
informací	týkající	se	exkurze	najdete	na
www.pocitamesvodou.cz/exkurze

UPOZORNĚNÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19
Hotel v Berlíně může vyžadovat po ubytovaných 
potvrzení o ukončeném očkování, o imunitě 
po prodělané nemoci COVID-19, nebo platný 
negativní PCR test.

TERMÍN REGISTRACE STORNO

24.—26. 5. 2022 do 10. 5. 2022 50 % do 16. 5. 2022

14.—16. 6. 2022 do 31. 5. 2022 50 % do 6. 6. 2022

ZAHRANIČNÍ  EXKURZE
za příklady hospodaření
s dešťovou vodou

BERLÍN
PROGRAM24.—26. 5.2022

14.—16. 6.2022
REZIDENČNÍ ČTVRŤ RUMMELSBURG


