SPLEŠŤULE 2014/15
KDO JSME?
Splešťule jsou klub pro děti ve věku 8–15 let, které se rády
pohybují v přírodě a kolektivu dětí. Zaměřujeme se na víkendová
setkání, zpravidla spojená se spaním mimo domov.

JAK PROBÍHAJÍ NAŠE SETKÁNÍ?
Snažíme se o maximální využití možností přírodního terénu,
společně se staráme o jídlo a zábavu, součástí některých akcí
je drobná práce zaměřená na ochranu přírody a životního
prostředí. Program mají na starosti 2–4 vedoucí podle počtu dětí.
Vedoucími jsou zkušení pedagogové Lipky.
Typy akcí jsou následující:
Výlet s přespáním – tématicky zaměřený jednodenní výlet do přírody, spojený s přespáním buď
na Jezírku, nebo v jiném středisku. Zpravidla se koná v sobotu, přespává se ze soboty na neděli.
Je možné zúčastnit se pouze výletu.
Víkendová akce – akce motivovaná celovíkendovou hrou, nebo tématem. Zpravidla začíná v páteční
podvečer a pokračuje do nedělního odpoledne a koná se mimo pracoviště Jezírko (většinou mimo Brno).
Speciálním typem „víkendovky“ je dobrovolnický víkend, jehož součástí je dobrovolnictví na akcích Lipky.
Tábor a táborová výprava – pobytový tábor mimo Jezírko.
Termíny:
Datum
13.–14.9.2014
3.–5.10.2014
25.10.–29.10.2014
13. –14.12. 2014

Akce
Netopýři potřetí – výlet s přespáním
10 let Jezírka – dobrovolnický víkend
Podzimní táborová výprava
Vánoční setkání s výpravou do Brna,
tradiční večeří a zimní čajovnou.
9.–11.1/16.–18.1.2015 Víkendová akce
7.–8.2./14.–15.2. 2015 Výlet s přespáním
13.–15.3./20.–22.3.2015 Víkendová akce
24.–26.4. 2015
Den Země – dobrovolnický víkend
(7.)8.–10.5. 2015
Prodloužená víkendová akce
1.7.–12.7.2015
Letní tábor
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Místo konání
CHKO Moravský Kras, Jezírko
Jezírko
Kosenka, Valašské Klobouky
Jezírko
Bude upřesněno
Bude upřesněno
Bude upřesněno
Bude upřesněno
Bude upřesněno
Ochoz-Dobroutov, Polná

CO JE NAŠÍM CÍLEM?
Cílem klubu je podpora zdravého vztahu dětí k přírodě a životnímu
prostředí, vytváření prostoru k rozvíjení sebeúcty a prohlubování
odpovědnosti a vnitřní motivace jednat v souladu s principy
udržitelného života. Na našich tematických setkáních rozvíjejí děti
prostřednictvím spolupráce ve skupině své individuální schopnosti,
nacházejí své uplatnění mezi ostatními a skrze prožitek poznávají
samy sebe.
Snažíme se o vytvoření stálého kolektivu dětí, v němž je možné naše
cíle dlouhodobě naplňovat.

JAK SE PŘIHLÁSIT?
Členem klubu se dítě stává vyplněním elektronické přihlášky do
klubu na internetové adrese:
http://www.lipka.cz/ekrouzky?idc=1331&kod=102 a následným
odevzdáním této přihlášky vytištěné a podepsané zákonným
zástupcem dítěte.
Členové klubu jsou vždy předem informováni o chystaných akcích a mají možnost přednostní rezervace
míst na akci. Členství v klubu nezavazuje k účasti na akcích. Za zápis do klubu se poplatek neplatí,
účastnický poplatek je stanoven pouze za účast na jednotlivých víkendech (pokrývá pojištění, program,
cestovné, společné stravování, ubytování a materiál). Na každou konkrétní akci je nutné se přihlásit
zasláním návratky, která je součástí letáku s informacemi o akci.
Na celý rok se rovněž odevzdává kopie kartičky zdravotní pojišťovny. Děti jsou na akcích Lipky pojištěny
u Kooperativy.
Výhodou členství je přednostní přihlašování na akce klubu a příměstské a pobytové tábory Jezírka.
Vedoucí klubu Splešťule: Lenka Kvasničková, Iva Křenovská

VÍCE INFORMACÍ?
Kontakt:
lenka.kvasnickova@lipka.cz
tel. na Jezírko: 545228567

Adresa pro zasílání pošty:
Jezírko – pracoviště Lipky,
č. p. 97,
pošta 644 00 Brno-Soběšice

Webové stránky:
www.lipka.cz/jezirko
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