Zveme všechny děti na příměstské tábory

V LÉTĚ NA LIPOVOU
Přihlašujte se výhradně elektronicky na www.lipka.cz/lipova-tabory.

Babi, dědo, pojďme spolu na tábor!
Přírodovědně-tvořivý pro děti a prarodiče
VE STÍNU SALÁTU! Přijďte si užít společné aktivity, co vás
sblíží, a smysluplně strávit společný čas. Čeká na nás šnečí Kdy: 1.– 4. 7. 2019
putování s hlemýžděm Čendou, který na své cestě domů Věk: 3–6 let, prarodiče
Vedoucí: Pája Veselá
zažívá nejedno dobrodružství a legraci.

Putování za řemesly
tvořivý
Během týdne se podíváme pod pokličku některým
řemeslníkům. Vyzkoušíme si filcování z ovčího rouna, Kdy: 8.–12. 7. 2019
pletení ošatek ze slámy či travin, drátování, zpracování Věk: 9–15 let
Vedoucí: Pája Veselá
bylinek k jídlu i barvení a mnoho dalšího.

Cestou samurajů
přírodomilný, tábornický, tvořivý
Prožij týden ve středověkém Japonsku a staň se členem
školy samurajů! Nauč se, jak zacházet nejen s japonským
mečem katanou, či dlouhým samurajským lukem, ale
také se štětcem při tvorbě kaligrafických znaků. Vypij si
šálek čaje připraveného starým obřadním způsobem, sám
si vyřež dřevěné jídelní hůlky, rostlinami si obarvi
hedvábný šál.

Kdy: 22.–26. 7. 2019
Věk: 7–10 let
Vedoucí: Lenka
Šimková

Případy ze zoologické zahrady I
přírodovědný
Máš rád zvířata všech světadílů? Máš kuráž je chovat a
zaměstnáním práce v zoologické zahradě! Ředitelka Žofka
právě hledá nové pomocníky, se kterými bude řešit
problémy zvířat z různých koutů světa.

Kdy: 15.–19. 7. 2019
Věk: 5–6 let
Vedoucí: Kačka
Vrtalová

Případy ze zoologické zahrady II
přírodovědný
Máš rád zvířata všech světadílů? Máš kuráž je chovat
a pečovat o ně? Pokud ano, pak může být tvým ideálním
zaměstnáním práce v zoologické zahradě! Ředitelka Žofka
právě hledá nové pomocníky, se kterými bude řešit
problémy zvířat z různých koutů světa.

Kdy: 29. 7.–2. 8. 2019
Věk: 6–8 let
Vedoucí: Kačka
Vrtalová

Dřevěná tvořivá dílna
tvořivý
Bavila by vás práce se dřevem, ale nemáte doma
potřebné vybavení, materiál nebo příbuzného, který by
vás to naučil? Čeká nás práce s pilkou, lupínkovou pilkou,
dláty, pořízem, vypalovačkou, akumulátorovou i ruční
vrtačkou.

Kdy: 12.–16. 8. 2019
Věk: 11–18 let
Vedoucí: Alena
Uhříčková

Skřítci z Lipové chaloupky
přírodovědně-tvořivý
Vydáme se na stráň zalitou sluncem, kde společně
se skřítky prožívalo radosti i trápení mnoho zvířat, kytiček
i stromů. Všichni se snažili napravovat nepěkné chování Kdy: 19.–23. 8. 2019
některých lidí, zvířat, ale i chvilkové rozmary přírody. Věk: 6–10 let
Vedoucí: Blanka Jírů
Přidej se k nám a poznej s námi přírodu a její kouzla.

Není-li uvedeno jinak, na táborech platí:
 Organizovaný program příměstských táborů je připraven denně od 9 do 16 hod.
 Děti je možné ráno přivést mezi 7.30 a 9 hod. a odpoledne vyzvednout mezi
16 a 16.30 hod.
 Naše tábory vedou kvalifikovaní a zkušení lektoři. Klademe důraz na vzájemný
respekt a spolupráci.
 Každý den jsme s dětmi venku.
 V ceně 2200 Kč (u táborů Babi, dědo a tvořivého jsou ceny jiné) je kromě výdajů na
pedagogy, program, jízdné, vstupné a stravování zahrnuto i úrazové pojištění
účastníků.
 Zajišťujeme stravování po celý den (svačina, teplý oběd s polévkou, svačina).
 Stravujeme se zdravě (každý den je čerstvá zelenina/ovoce, omezujeme množství
masa, využíváme sezónní potraviny od místních (drobných) zemědělců, nedáváme
dětem cukrovinky, nakupujeme výrobky bio a fairtrade, nepoužíváme umělá
dochucovadla ani uzeniny, snižujeme množství polotovarů a výrobků s palmovým
tukem).
 Pitný režim je po celý den bez omezení, nabízíme vodu s bylinkami/citrónem nebo
čaj.
 Program příměstských táborů probíhá obvykle v přírodní zahradě nebo v budově
na Lipové.
 Na každém z táborů proběhne celodenní výlet (místo oběda mají děti obvykle balíček
na cestu).
 Tábory mají promyšlený program, ve kterém se střídají činnosti přírodovědné
s tvořivými, pohybové s klidovými. Děti si samy připraví některé z jídel (většinou
jedna či více svačin).
 Maximální počet účastníků tábora je 24, pracujeme s dětmi v menších skupinách.
 Pro účast na táboře je nutné potvrzení od dětského lékaře. Na táboře je vždy
přítomen zdravotník.
 Zálohu 25% je třeba uhradit do 14 dní od přihlášení, celý účastnický poplatek je pak
nutno zaplatit do 25. 5. 2019 na účet Lipky. V případě, že tábor není do těchto dat
zaplacen, vaše místo může být nabídnuto náhradníkům.
 Storno poplatky jsou ve všech případech stanoveny takto: 25 % ceny akce při
odhlášení 50–30 dní před akcí, 50 % při odhlášení 29–5 dní před akcí, 75 % při
odhlášení méně než 5 dní před akcí nebo na akci samotné. O vrácení poplatku je
třeba písemně požádat vedoucího do konce tábora. Storno se neplatí, pokud rodiče
sami najdou vhodného náhradníka. Ve všech ostatních případech se storno poplatek
účtuje.
Podrobnosti o dalších akcích najdete na www.lipka.cz/lipova.

