Ловачка кућа „Равниште”

Детаљ са Летње школе астрономије

Астрономско друштво „Руђер Бошковић”, Београд
Астрономско удружење „Еурека”, Крушевац

XIII ЛЕТЊА ШКОЛА АСТРОНОМИЈЕ „ЈАСТРЕБАЦ 2018.”
– РАВНИШТЕ, ЈАСТРЕБАЦ, 23–31. VII 2018 –
Овогодишња, тринаеста по реду, Летња школа астрономије биће одржана на локацији Равниште, на
планини Јастребац, око 20 km јужно од Крушевца, у периоду од 23. до 31. јула.
Обавезни део Школе је подељен на неколико области у оквиру којих ће полазници бити упознати са
методологијом аматерских астрономских посматрања, практичном астрофотографијом, телескопима,
основама астрономије, помрачењима Сунца и Месеца, одабраним сегментима историје астрономије, као
и са обрадом прикупљеног посматрачког материјала. Основну делатност чиниће предавања, рачунске
вежбе и посматрања небеских тела и појава, између осталог и посматрање потпуног помрачења Месеца
27. јула. Инструктори су сарадници Народне опсерваторије и Планетаријума Астрономског друштва
„Руђер Бошковић”. Уз обавезни биће организован и факултативни програм, који укључује циклусе
предавања о Сунцу и о планетама Сунчевог система, планинарске излете до занимљивих природних
локалитета, слободне шетње по планини и циклус пројекција научно-фантастичних филмова
инспирисаних астрономском тематиком.
Најмлађи узраст полазника Школе је 11 година (V разред основне школе). Горња граница узраста не
постоји – Школа је намењена свим заинтересованим особама без обзира на узраст, образовање или
професију.
Учесници треба да понесу прибор за писање (папир, оловка, шестар, лењири, угломер), дигитрон,
батеријску лампу, приручну апотеку, комплет за прву помоћ и одећу и обућу прилагођену боравку ноћу
на планини и пешачењу по планинском терену. Учесници могу понети своју посматрачку опрему
(телескопе, двогледе, камере и др).
Полазници Школе добиће бесплатно „Приручник за љубитеље астрономије” у издању Астрономског
друштва „Руђер Бошковић”.
– Смештај:
Учесници Школе ће бити смештени на локацији Равниште, у ловачкој кући „Равниште” (надморска
висина 600 m), којом управља Јавно предузеће „Србија шуме”. Кућа располаже двокреветним,
четворокреветним и шестокреветним собама, са заједничким тоалетима (четири умиваоника, две wcшоље и два „чучавца”) и купатилима (две туш-кабине).
– Пут:
Учесници Школе до Крушевца долазе у сопственој режији. Зборно место и термин окупљања
учесника је аутобуска станица у Крушевцу, понедељак 23. јул, у 13:30.
Превоз учесника и ствари од станице до ловачке куће и назад биће посебно организован и
највероватније бесплатан.

– Цена:
По особи: осам пуних пансиона (ноћење и три оброка) – 14 160 динара.
Уплату је могуће извршити одједном или у две рате: прва – 7160 динара (до 21. јула), и друга – 7000
динара (на самој Летњој школи).
У цену нису укључени трошкови излета по околини – излети нису обавезни и биће наплаћивани
посебно, на лицу места.
– Пријављивање:
ИСКЉУЧИВО електронским путем, преко сајта АД „Руђер Бошковић”: www.adrb.org.
Пријављенима се сматрају само они који су извршили уплату (бар прве рате) у року од највише пет
(5) дана након пријављивања преко сајта (при чему тај рок не сме да пређе 21. јул 2018)!
Повраћаја новца нема! (У случају одустајања након уплате, сам учесник мора да обезбеди себи
замену.)
– Важне напомене:
Организатори (АД „Руђер Бошковић” и АУ „Еурека”) на себе прихватају одговорност за: смештај,
исхрану и астрономски програм. За све остало одговорност сносе сами учесници! Учесници млађи од 15
година треба да имају пратњу пунолетне особе!
За учешће на Летњој школи обавезно је чланство у Астрономском друштву „Руђер Бошковић”!
Детаљније информације о Школи, уплати, смештају, програму, учлањењу у Друштво итд. могу се
добити:
путем телефона – 011⁄30-32-133, 064/297-123-9;
путем e-mail-a – adrb@adrb.org.

Са пријављивањем треба пожурити јер је број места ограничен!

* * *

Реализацију XIII летње школе астрономије „Јастребац 2018.” омогућили су:
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