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2931
Tel.: 06-30-842-7689
Email: azaum@almasfuzito.hu

Élő történelem óra, osztálykirándulás!
Tisztelt Osztályfőnök!
Szeretettel meghívom Önt és tanítványait az almásfüzitői Azaum Római Táborba.
A felépült erőd őrtornyával és kézműves műhelyeivel igazi különlegesség. A letűnt ókori
történelem egy életre kelt darabkája.
A történelmi témapark célja, hogy feltámassza és ápolja a római kor történelmi hagyományait,
és azokat minél szélesebb körben terjessze oktató, szórakoztató jelleggel. Látogatásuk során
Önök a korhű kézműves foglalkozásoktól a kemencés sütés-főzésen át, mindent
kipróbálhatnak.
1. Alap csomag ára: 1 000 Ft/fő. A csomag tartalma:
- az őrtorony, a műhelyek, és a limes kiállítás megtekintése,
- római kori játékok kipróbálása, csapatversenyek, fegyverpróbák, ügyességi játékok
- római kori férfi, női öltözet felpróbálása fotózási lehetőséggel
- élő történelem óra
2. Bővített csomag ára: alapcsomag ára 1.000 Ft/fő + 500 Ft/fő/ kézműves foglalkozás a
kiválasztott műhelyben
- a látogatás kibővül igény szerinti kézműves foglalkozásokkal
- az elkészült tárgyakat a diákok emlékként magukkal vihetik
- pajzs, római sisak készítés kartonból (alsó tagozatos gyerekeknek)
- korabeli technikákkal készíthetnek mozaikot, ékszereket, stílust, bőr és
agyagtárgyakat, szalagot szőhetnek
3. Bővített csomag ára: 1.500 Ft/fő. A csomag tartalma:
- az alapcsomagban felsorolt lehetőségek
- a program kibővül kemencében készített speciális ételek készítésével, kóstolásával
Vállaljuk egész napos program lebonyolítását, amelynek időtartama 6 óra ( 10-16 óráig ) ára:
3.000 Ft/fő
Várjuk a kalandvágyó csoportokat minden korosztályból!

Kiemelt rendezvények 2016-ban:
-

Április 30 - Május 1.
Július 1 - 3 .

Floralia - Tavaszünnep Azaumban
Vulcanalia - Tűzünnep Azaumban
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Jelentkezési lap
Az AZAUM Történelmi Témapark programjára

Ezúton jelzem részvételi szándékunkat az, AZAUM Történelmi park programjára.
Kapcsolattartó neve: ..........................................................
Kapcsolattartó telefonszáma:.............................................
Az iskola neve, címe: .................................................................................................................................................
A programban résztvevő diákok létszáma:
A kísérők (pedagógusok, szülők…) létszáma: .............................
A kísérők közül .................................. fő számára igénylünk étkezést.
A szervezőkkel történt előzetes egyeztetés alapján …………………………..-n szeretnénk menni.
A programot különlegesen rossz időjárás (komoly eső, vihar) esetén is igényeljük.
A programot különlegesen rossz időjárás (komoly eső, vihar) esetén, előzetesen a szervezőkkel
egyeztetett esőnapon, ………………………….-n tartsák meg.

Figyelem!
Kérjük, hogy a jelentkezési lapot a mellékelt tájékoztató figyelmes végigolvasása és az abban
foglaltak tudomásul vétele után szíveskedjenek kitölteni!

________

_
aláírás

_____

ph.
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Melléklet
Tájékoztató a jelentkezési laphoz

1. Az AZAUM Történelmi Témapark címe: 2931 Almásfüzitő, Duna út 1.
2. A létesítmény megfelelő mennyiségű, kulturált wc-vel, mosdóval és mozgáskorlátozottak számára
kialakított vizesblokkal rendelkezik.

3. Kérjük, hogy a jelentkezési lap leadása előtt a program tervezett időpontjáról és az egyéb
részletekről telefonon (06/30-842-76-89-es számon), vagy az azaum@almasfuzito.hu e-mail
címen szíveskedjenek egyeztetni a szervezőkkel!

4. A program jórészt szabadtéren zajlik, ezért kérjük, hívják fel a diákok figyelmét, hogy az
időjárásnak megfelelő (és a jelzett programokban való részvételhez alkalmas) öltözettel
készüljenek.

5. A jelentkezési lap elküldésével a program adott időpontra történő foglalását jelzik. A programban
részt venni csak a helyszínre érvényes szabályok maradéktalan betartásával lehet. A
figyelmetlenségből - fegyelmezetlenségből eredő balesetekért a szervezők nem vállalnak
felelősséget!

6. A diákok által okozott rongálások és károk, az adott csoportot delegáló intézmény által
megtérítendőek. A létesítmény rongálása, a szabályok tudatos áthágása, az egymás testi épségétfenyegető tevékenység a programból való azonnali kizárást vonja maga után.

