UDĚLEJ/UROB
SI SÁM 2022

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO ZAČÍNAJÍCÍ
KUTILY VE VĚKU 11–17 LET

——— 22.–26. srpna 2022——— 8.30–16.30 h
——— pracoviště Jezírko, Brno-Soběšice
Vyrábíte a tvoříte rádi ze dřeva a přírodních materiálů?
Chcete řezat, dlabat, vrtat, zatloukat či umět doma
opravit rozbité věci? Pak je tento tábor pro vás.
Vyzkoušíte si různé techniky opracování dřeva a jiných
materiálů, zjistíte, jak fungují vybraná zařízení, a prostor
zbude i na realizaci vlastních tvořivých projektů. Všechny
své výrobky si odnesete.

P R ACOV I Š T Ě J E Z Í R KO

PŘIHLÁŠKA
CENA

www.lipka.cz/tabory
zdarma
financováno z projektu Implementace KAP JMK II.

KONTAKT

Petr Laštůvka, E: petr.lastuvka@lipka.cz
T: 545 228 567
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UDĚLEJ/UROB SI SÁM 2022 ——— PŘÍMĚSTSKÝ PŘÍRODOVĚDNĚ -TVOŘIVÝ TÁBOR
pondělí až pátek 22.–26. srpna 2022 ——— 8.30–16.30 h ——— Jezírko, Brno-Soběšice

PROGRAM

Program příměstského tábora je připraven denně od 8.30 do 16.30. Hlavní náplní
tohoto tábora je tvoření a vyrábění z různých materiálů, účastníci budou po
většinu času venku, v případě nepřízně počasí uvnitř budovy. Pro podrobnější
informace o programu tábora můžete kontaktovat vedoucího tábora.

STRAVA

Zajišťujeme stravování po celý den (svačina, teplý oběd s polévkou, svačina),
u pobytových táborů stravování 5x denně (snídaně, svačina, teplý oběd, svačina,
večeře).
Vaříme zdravě (každý den je čerstvá zelenina/ovoce; omezujeme množství
masa; vyhýbáme se palmovému tuku a uzeninám; nedáváme dětem cukrovinky
a omezujeme jídla s rafinovaným cukrem; nepoužíváme instantní produkty
a snižujeme množství polotovarů).
Vycházíme vstříc dietetickým omezením účastníků táborů.
Pitný režim je po celý den bez omezení, nabízíme vodu, ovocnou šťávu nebo čaj.

VŠEOBECNÉ
INFORMACE

Pro účast na táboře je nutné potvrzení od dětského lékaře. Na pobytovém táboře
je vždy přítomen zdravotník.
V ceně táborů je kromě výdajů na pedagogy, program, jízdné a celodenní
stravování, zahrnuto i úrazové pojištění účastníků.
Pokud se tábory nebudou moci konat z důvodů nepříznivé epidemiologické
situace, bude zaplacená částka vrácena celá.
Jedno dítě je možné přihlásit maximálně na jeden příměstský tábor na Jezírku

P R A C O V I Š T Ě J E Z Í R KO
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