POZVÁNKA NA EXKURZI
Projekt „Osvětlení v souladu s lidmi a přírodou efektivní venkovní osvětlení místo světelného smogu“
je financován v rámci Programu Interreg V-A RakouskoČeská republika, Fond malých projektů (KPF/01/232).

TERMÍN EXKURZE: 10. a 11.6.2021
MÍSTO REALIZACE: region LAG Sterngartl Gusental, obec Kirchschlag (Horní Rakousko)
ÚVODNÍ ČÁST EXKURZE: Vyšší Brod (sraz účastníků dne 10.6.2021 ve 12 hodin, Hotel Šumava)
ZAHRANIČNÍ ČÁST EXKURZE: od 17 hodin (plánovaný odjezd individuálně z Vyššího Brodu, návrat na
ubytování max. 1:00 hodin následujícího dne)

CÍL EXKURZE: prezentace negativních vlivů světelného smogu a podpory modernizace veřejného osvětlení
(pracovníci Úřadu zemské vlády Horní Rakousko a další experti), prezentace systému efektivního
veřejného osvětlení šetrnému k životnímu prostředí a lidskému zdraví v regionu LAG Sterngartl Gusental
a prohlídka technický realizací v obci Kichschlag

V RÁMCI AKCE JE ZAJIŠTĚNO UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ ZDARMA; vzhledem k hygienickým
předpisům doprava individuálně.
REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ: telefonicky (+420774438779) nebo mailem (vopalkova@masrozkvet.cz),
nejpozději do 9.6.2021 do 10 hodin (shodný termín pro případné storno ze strany účastníka)
UPOZORNĚNÍ: vzhledem k epidemiologické situaci může být akce zrušena, nejpozději v den zahájení akce.
OPATŘENÍ V RÁMCI AKCE: při realizaci akce musí být dodrženy veškeré platné hygienické předpisy,
především související s epidemiologickými opatřeními. Všichni účastníci exkurze se musí prokázat
dokladem o vakcinaci proti covid-19 (nejméně 22. dní po 1. dávce vakcinace), nebo dokladem o negativním
výsledku PCR testu (ne starší 72 hodin od okamžiku odběru), nebo dokladem o negativním výsledku
antigenního testu (ne starší 48 hodin), nebo lékařským potvrzením o prodělané nemoci covid-19
v posledních 6 měsících, nebo lékařským potvrzením o zjištění neutralizačních protilátek v posledních 3
měsících. Doklad o bezinfekčnosti bude kontrolován před vstupem na akci. Při zahraniční část exkurze je
účastník povinen prokázat se odpovídajícím dokladem o bezinfekčnosti v anglickém nebo německém jazyce,
a to po celou dobu pobytu v zahraničí.
INFORMACE O PROJEKTU: Předmětem projektu je realizace 2 exkurzí za příklady dobré praxe v Horním
Rakousku, konference, sdílení dobré praxe s partnery, zpracování studie veřejného osvětlení v zájmovém
území MAS Rozkvět a analýza stavu světelného znečištění a také stavu osvětlení památek v regionu
spolupráce, které poslouží jako základ pro minimalizaci světelného smogu v oblasti regionu spolupráce a
prověření možnosti vzniku lokálního Dark Sky Parku.
Realizátoři projektu: MAS Rozkvět, z.s. (CZ) a LEADER Region Sterngartl Gusental (AT).

