KURS TERENOWY Z GEOLOGII OGÓLNEJ W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH
Komunikat 2
Informacje o kursie:
Kurs odbędzie się w terminie 30 lipca (niedziela) – 19 sierpnia (sobota)
Kurs rozpocznie się zebraniem o godz. 18-tej w dniu 30 lipca w bazie kursu, w sali konferencyjnej (budynek A)
– obecność na zebraniu jest obowiązkowa
Zajęcia są prowadzone przez 6 dni w tygodniu (poniedziałek – sobota, z wyjątkiem 15 sierpnia), bez względu na
pogodę
Opłata za wyżywienie (śniadania i obiadokolacje) w kwocie 20 zł dziennie (łącznie 20 dni x 20 = 400 zł,
płatność wyłącznie gotówką) oraz dopłata do kosztów zakwaterowania w kwocie 250 zł będą pobrane na
miejscu w dniu rozpoczęcia kursu po zebraniu (płatność gotówką lub kartą płatniczą)
Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę. Do zdobycia 6 pkt. ECTS
Informacje o bazie kursu:
Bazą kursu jest Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej, Korzecko 1, 26-660 Chęciny
30 lipca można przyjeżdżać do bazy kursu od godziny 12-tej. Uwaga: w tym dniu nie zapewniamy wyżywienia
Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z łazienkami; na wyposażeniu pokojów - pościel
Do dyspozycji są pralki oraz suszarki bębnowe
W budynkach ECEG nie można przebywać w butach terenowych – należy mieć ze sobą inne obuwie do
poruszania się wewnątrz budynków
W ECEG nie będzie możliwości używania własnych grzałek, czajników i innych prądożernych urządzeń – (jest
blokada w kontaktach)
W stołówce są do dyspozycji automaty z gorąca wodą i/lub czajniki, dla posiłków spożywanych poza porami
śniadań i obiadokolacji należy dysponować własnymi nakryciami (kubek, talerz, sztućce). W budynkach
mieszkalnych nie ma możliwości spożywania jakichkolwiek posiłków
Na terenie ECEG znajduje się boisko wielofunkcyjne
Na terenie ECEG jest dostęp (ograniczony) do internetu za pomocą WiFi
Goście będą mogli przebywać w bazie kursu wyłącznie w niedziele
Dojazd do bazy kursu:
Koleją lub autobusem do Kielc. Z Kielc do Chęcin autobusem miejskim nr 31 (przystanki wskazane na załączonej
mapce jako A-31), autobusem PKS lub mikrobusami (przystanek na pl. Żeromskiego wskazany na mapce). Rozmiar
siatki na mapie 1 km.
Niezbędne dokumenty:
Dowód osobisty
Legitymacja studencka
Wyposażenie osobiste:
Buty terenowe o podeszwie na tzw. wibramie, odzież przeciwdeszczowa, nakrycie głowy od słońca, plecak
Młotek geologiczny, miarka zwijana 1-2 m, plastikowa buteleczka na kwas solny – zakręcana, lupka o
minimum 5-krotnym powiększeniu
Kask ochronny (niebieski, z atestem górniczym, najlepiej z miejscem do przyczepienia lampki górniczej –
przydatne podczas kolejnych kursów terenowych), okulary bądź gogle ochronne, kamizelka ostrzegawcza
Zeszyt 60-100 kartkowy rozmiaru A4 lub A5 w twardych okładkach
Blok rysunkowy A4, blok papieru milimetrowego A4 (zwróćcie uwagę aby miał jasną kratkę), teczka papierowa
A4, ewentualnie kalka techniczna A4
Przybory do pisania (pisak lub długopis, ołówki o twardości B lub 2B, gumka, kredki (najlepiej w kolorach
systemów geologicznych ze szczególnym natężeniem barw brązowych), kątomierz, linijka, ekierka
Mapa turystyczna Gór Świętokrzyskich w skali 1 : 75000
Indywidualne leki i środki opatrunkowe, kremy z filtrem UV, środki na kleszcze i komary itp.
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