NAPNĚTE
PLACHTY!

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

——— 12.–16. července 2021 ——— program od 8.00 do 16.00 h
——— Kamenná 20, 639 00 Brno
Přidejte se s námi k posádce lodi Naděje, která
pátrá po jednom zmizelém ostrově.
Budeme vyrážet na dobrodružné výlety do lesa i k
vodě, hrát hry, objevovat přírodu a učit se zálesáckým
dovednostem, jako je rozdělávání ohně, uzlování,
orientace v krajině, stopování nebo pečení placek.

PRACOVIŠTĚ KAMENNÁ

VĚK

8–11 let

PŘIHLÁŠKA

https://www.lipka.cz/tabory, hlaste se do 30. 6.

CENA

2 500 Kč

KONTAKT

Jiří Nešpor, E: jiri.nespor@lipka.cz,
T: 725 508 019, 543 420 823

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání ——— www.lipka.cz/kamenna

NAPNĚTE PLACHTY! ——— LETNÍ PŘÍ MĚS TSKÝ TÁBOR
12.–16. července 2021 ——— 8.00–16.00 h ——— Kamenná 20, 639 00 Brno

PROGRAM

Program:
 každý den od 8:00 do 16:00,
 v pondělí dopoledne začneme na pracovišti Kamenná, ale už po obědě vyrazíme na

první výlet do přírody,
 až do pátku pak budeme jezdit na výlety každodenně, o případných jiných místech

srazu a příjezdu resp. vyzvedávání dětí Vás budeme včas informovat,
 zajišťuje tým zkušených lipkových vedoucích: Jiří Nešpor, Marťa Czelisová a Lukáš

Pokorný.
Co děti zažijí:
 napínavý příběh prolínající se celým táborem,
 společné putování přírodou za městem,
 hry rozvíjející pohyb, spolupráci, pozornost,
 objevování, zkoumání, poznání přírody,
 učení se šetrnému pobytu v přírodě,
 vaření na ohni, orientaci podle mapy, stopování, uzlování.

Předávání dětí: pondělí až pátek od 7:45 do 8:00
Vyzvedávání dětí: pondělí až pátek od 16:00 do 16:30
Ukončení tábora: v pátek malou slavností v zahradě U Řeky (poblíž pracoviště) v čase
15:00–16:00, zváni jsou i rodiče, prarodiče a sourozenci dětí:)
CO S SEBOU

přezůvky, oblečení a obutí do přírody, menší batoh, láhev na vodu, nůž (máte-li), příp.
vlastní šátek, uzlovačku, KPZ

STRAVOVÁNÍ

Zajišťujeme stravování po celý den:
dopolední svačinu (cca v 9:30–10:00, nechť se děti prosím ráno dobře nasnídají,
děkujeme), teplý oběd (budeme si společně vařit v přírodě na ohni např. polévku,
placky, ) a odpolední svačinu.
Snažíme se vařit zdravěji a šetrně k životnímu prostředí (každý den je čerstvá zelenina/
ovoce, omezujeme množství masa, uzenin, vyhýbáme se palmovému tuku, cukrovinkám a
omezujeme jídla s rafinovaným cukrem, nepoužíváme instantní produkty, umělá
dochucovadla a vyhýbáme se polotovarům).
Pitný režim zajišťujeme denně bez omezení: na pracovišti nabízíme dětem vodu, ovocnou
šťávu nebo čaj, při odchodu na výlet dohlédneme, aby měly děti doplněné své láhve, příp.
vodu doplníme z bezpečného zdroje po cestě.

KONTAKT, INFO

Jiří Nešpor,
E: jiri.nespor@lipka.cz,
T: 725 508 019, 543 420 823

PRACOVIŠTĚ KAMENNÁ

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání ——— www.lipka.cz/kamenna

