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Vážená pani riaditeľka/pán riaditeľ,
Vážená pani učiteľka/pán učiteľ,
dostáva sa Vám do rúk ponuka SORIKOŠKOLY – školy v prírode s kompletným
zabezpečením služieb za rozumnú cenu, ktorá zahŕňa ubytovanie, stravu, program,
zdravotnú starostlivosť. Verím, že po dvoch neprajných rokoch bude rok 2022 prajnejší
na organizovanie školy v prírode.
Pobyty ponúkame v zariadeniach, v ktorých nedochádza k premiešavaniu veľkého
počtu osôb, pretože počas ŠvP sú určené len pre detskú klientelu a pre verejnosť sú
uzavreté.
Ak sa rozhodnete pre pobyt v SORIKOŠKOLE, po podpise zmluvy o pobyte
nepožadujeme platbu zálohy, ale celková platba sa zrealizuje až počas pobytu.
V SORIKOŠKOLE budete mať možnosť vďaka našim ústretovým animátorom prežiť
príjemný pobyt so zaujímavým programom plným pohybu, tvorivosti a hier zameraných
hlavne na spoluprácu celej skupiny.

Všetky informácie o našej činnosti nájdete na:

https://www.soriko.sk
Budeme radi, ak Vás budeme môcť presvedčiť, že pobyt v SORIKOŠKOLE je pre
Vás oddychom a pre deti zážitkom.

Na prípadnú spoluprácu sa teší

Ľuboš Sorát
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CHATA HOMÔLKA
Je udržiavaná chata turistického charakteru, v ktorej
sa personál chaty príkladne stará o čistotu a výbornú
stravu. Nachádza sa v rekreačnej oblasti Homôlka,
známom centre zimnej i letnej turistiky, ležiacom na
rozmedzí Strážovských vrchov a Bielych Karpát,
neďaleko rázovitej obce Valaská Belá.
VÝHODA ZARIADENIA:

Chata Homôlka, slúži len na detskú rekreáciu, teda
počas škôl v prírode žiadne akcie iných vekových
skupín neprichádzajú do úvahy a pre verejnosť je
uzavretá.
Areál zariadenia poskytuje dostatok priestoru na rôzne
pohybové aktivity a hry v prírode, pričom o činnosti
detí máte dokonalý prehľad.
STRAVA A UBYTOVANIE:

strava je podávaná 5x denne a je možné ju prispôsobiť aj pre
vegetariánov, celiatikov, či diabetikov. Izby na 1 poschodí sú vybavené
sprchami, WC sú spoločné na chodbe, izby na 2.poschodí majú WC
a sprchy spoločné na chodbe. Kapacita chaty je 127 lôžok.
MOŽNOSTI VÝLETOV:

VALASKÁ BELÁ - sklárske múzeum
ČIČMANY - ľudová architektúra
RAJECKÁ LESNÁ – drevený betlehem
CENA POBYTU:

135 €
pobyt začína v pondelok obedom a končí v piatok obedom

+25 €

- za každý deň navyše

CENA ZAHŔŇA:

4x nocľah, 5x denne strava, obed v piatok, pitný režim, animačný
program, zdravotník, materiálne zabezpečenie – aparatúra, osvetlenie,
športové potreby, na 15 detí pobyt pre pedagóga zdarma, pedagóg
navyše platí za pobyt 100€
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PENZIÓN LAGÁŇ:
nachádza sa pri obci Radava, 3 km od kúpeľov Podhájska. Táto oáza relaxu
a pohody v strede trojuholníka Nitra, Levice a Nové Zámky je vzdialená len
40 km od Nitry a 100 km od Bratislavy. V Penzióne Lagáň nájdete tiché
prostredie, čistý vzduch, luxusné ubytovanie, výdatnú domácu stravu a ústretový
personál. V areáli penziónu sa nachádza telocvičňa, futbalové, volejbalové ihrisko,
obrovská trávnatá plocha, vonkajší bazén, záhradné jazierko, vonkajší gril
a dostatok miestností na dopoludňajšiu výuku a poobedňajší program.
STRAVA A UBYTOVANIE:

v penzióne sa nachádza 50 pohodlných 2, 3, 4 posteľových izieb s celkovou
kapacitou 120 lôžok. Izby sú vybavené so sprchou, WC a satelitným TV
prijímačom. V penzióne LAGÁŇ sa podáva chutná domáca strava, raňajky formou
bufetových stolov a je možné ju prispôsobiť aj pre vegetariánov, celiatikov, či
diabetikov.
MOŽNOSTI VÝLETOV

MLYŇANY arborétum /35 km/
TOPOĽČIANKY žrebčín /45km/
NITRA /40 km/
PODHAJSKÁ termálne kúpalisko /3km/
CENA POBYTU:

145 €
pobyt začína v pondelok obedom a končí v piatok obedom

+25 €

- za každý deň navyše

CENA ZAHŔŇA:

4x nocľah, 5x denne strava, obed v piatok, pitný režim, animačný
program, zdravotník, materiálne zabezpečenie – aparatúra, osvetlenie,
športové potreby, na 15 detí pobyt pre pedagóga zdarma, pedagóg
navyše platí za pobyt 100€
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PROGRAM:

Štandardne sa deti v SORIKOŠKOLE doobeda učia pod vedením svojich
pedagógov. Program v SORIKOŠKOLE je postavený tak, aby bol pre pedagógov
oddychom a pre deti zážitkom. Prebieha pod vedením našich animátorov, ktorí
pracujú so skupinou cca 12-15 detí od 14.00 – 17.00 a večer od 18.00 – 21.00.
Program každý rok obmieňame, pričom v ňom nechýbajú športové súťaže, hry
zamerané na spoluprácu skupiny, poznávanie prírody, tvorivé dielne, tance,
vychádzky, táborák, loptové hry, lukostreľba, vedomostné kvízy, tanečné
koberce, diskotéka...

TERMÍNY SORIKOŠKOLY:
JAR 2022
TERMÍN

TERMÍN

1

02.05.-06.05.2022

5

30.05.-03.06.2022

2

09.05.-13.05.2022

6

06.06.-10.06.2022

3

16.05.-20.05.2022

7

13.06.-17.06.2022

4

23.05.-27.05.2022

8

20.06.-24.06.2022

Termíny a prihlášku do SORIKOŠKOLY nájdete na:

https://soriko.sk/sorikoskola.html

Ak sa rozhodnete pre pobyt v SORIKOŠKOLE, stačí
1.
2.
3.

Vyplniť prihlášku na https://soriko.sk/sorikoskola.html
Na základe prihlášky vypracujeme a podpíšeme zmluvu o pobyte
ZÁLOHU ZA POBYT NEPLATÍTE–vyúčtovanie bude až počas pobytu
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NA ZÁVER: ANIMÁTORSKÉ ROZJÍMANIE

Dnes ráno som tak hľadel na žltnúce lístie padajúce zo stromov.
Rozmýšľal som ako veľmi táto symbolika vystihuje moju
situáciu.
Končí leto, čas bezstarostnosti. Začína opäť škola, povinnosti,
nová zodpovednosť.
Skončila sezóna táborov a škôl v prírode, ktoré mi dávali energiu
ďalej sa prebíjať životom. Už nebudem bdieť nad spánkom detí,
ktoré mi dávali svoje priateľstvo, dôveru a city tak bezprostredne, ako to
nedokáže žiaden dospelý.
Nebudú žiadne porady s animátormi, ľuďmi, ktorí dávajú srdce na dlani, ľudia,
ktorí sú mojou druhou rodinou. Ktorí znesú moje výkyvy nálad, šialené
výstrelky, vypočujú moje starosti a podelia sa o svoje radosti.
Zažil som úžasné veci, aké neokúsite na sebeexotickejšej dovolenke. Videl som
ako deti postihnuté krutými zásahmi osudu dokážu vzpriamene stáť a hľadieť s
nádejou do budúcna. Uzrel som deti, ktoré pod mojím vedením dospeli a stali sa
z nich animátori, aby dávali ďalej to čo dostali. Je úžasné vidieť ako žiaci
prerastú svojho učiteľa.
Je toho mnoho o čom by som ešte písal a ešte viac toho čo si nechám pre seba.
Všetko však spája jedno – SORIKO, ktoré vytvorilo pre nás úžasný svet plný
fantázie, priateľstva a lásky.
A Vám ostatným tiež vďačím, že ste tento svet dotvárali, každý podľa svojich
možností a schopností. Vaše dielo je úžasné a verím, že pečať, ktorú ste vtlačili
do ľudí, veľkých či malých, ich posunie ďalej a jedného dňa si na Vás
s úsmevom spomenú.
ĎAKUJEM ❤️

Pišta Mikla
animátor SORIKO

