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ČAS
9.00 - 12.00

TERMÍN
streda a piatok

PRIHLÁŠKA
info@biopel.sk

CENA
6 € / študent, žiak

Ako môžeme pomôcť našej planéte? Ako ju chrániť pred tvorbou
zbytočného odpadu? A čo znamená pojem „ ZERO WASTE“? 
Budeme recyklovať. Na workshope si žiaci vyrobia ekovrecúška
na ovocie a zeleninu.  

Na aktuálnu tému - klimatická zmena. Čo sú jej príčiny a aké
sú dôsledky? Prečo musíme prestať používať fosílne palivá.
Aké bude počasie? Čo môžeme urobiť pre spomalenie
zvyšovania teploty na Zemi? 

Spoznáte celý reťazec, ktorý zabezpečuje Biomasové logistické
centrum - od zvozu drevného odpadu, cez výrobnú linku
drevných peliet, ich skladovanie, baliacu linku, až po distribúciu
zákazníkom. V našom showroome si pozriete moderné peletové
krbové kachle a zistíte ako fungujú - komfortne a automaticky. 

Predstavíme Vám našu spoločnosť BIOPEL, a. s. Dozviete sa,
aké inovatívne a environmentálne myšlienky v oblasti
využívania obnoviteľných zdrojov energie má pre Slovensko.
Tiež, čo je to zelené podnikanie a ako vznikajú zelené pracovné
miesta. Poznáte už drevné pelety? 

BIOPEL, a. s., 023 34 Kysucký Lieskovec 847, Slovenská republika
Tel.: 041 451 00 22 · e-mail: info@biopel.sk · www.biopel.sk

IČO: 46 823 492, DIČ: 2023 596 542, IČ DPH: SK2023 596 542

Program je určený pre žiakov základných škôl na stupni 5.-9. a študentov stredných škôl s rôznym zameraním.  
Program sa koná v showroome spoločnosti BIOPEL, a. s. v Kysuckom Lieskovci. V rámci exkurzie navštívite areál
Biomasového logistického centra a výrobnú linku drevných peliet. 
Program trvá ca. 3 hodiny. Cena je 6 € s DPH za účastníka - pedagogický dozor má program zdarma. Max.
počet účastníkov je 40. 
Platba prebieha po skončení programu na základe reálneho počtu účastníkov, v hotovosti alebo prevodom na
základe vystavenej faktúry. 
Program je možné uskutočniť výlučne v dňoch streda a piatok. Prihlásiť sa môžete telefonicky alebo emailom.
Po vzájomnom odsúhlasení termínu Vám pošleme záväznú prihlášku. Zoznam účastníkov exkurzie je potrebné
zaslať 1 deň pred konaním programu. Termín môže byť z organizačných dôvodov zmenený po vzájomnej
dohode s objednávateľom. 
Za prípravu a vedenie programu je zodpovedný organizátor. Za bezpečnosť a usmernenie žiakov a študentov
počas programu a exkurzie zodpovedá pedagogický dozor. 
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rozumným využívaním domácej energie z biomasy

STOP !!! 


