LETNÍ TÁBORY
NA LIPOVÉ
3–6 LET
1800 Kč
S PRA/RODIČI
1000 Kč
PAVLÍNA
VESELÁ
5–7 LET
2000 Kč
MENŠÍ
SKUPINA DĚTÍ
PAVLÍNA
VESELÁ

14 LET+
2200 Kč
MARKÉTA
ZAJÍCOVÁ

1.–3. ČERVENCE

POJĎME SPOLU
NA TÁBOR DO ŘÍŠE OBRŮ!
Hmyzí říši plnou rozmanitých tvorů prozkoumáme v doprovodu
pra/rodičů. Společně prožijeme nejedno dobrodružství. Budeme
tvořit, hrát si i relaxovat. Spojíme síly i s přírodou!

7.–10. ČERVENCE

ŠESTINOHÉ KRÁLOVSTVÍ
Putovat ve společnosti hmyzích hrdinů? Jistě! A kromě toho
zvládneme vše probádat a pohrát si. Program bude přizpůsoben
vzniklé skupince zvídavých dětí.

13.–17. ČERVENCE

LETNÍ KEMP E-MISE
Je to na nás! Vydáme se cestou k vědomému minimalismu,
do městské divočiny, šetrně k přírodě. Vybavíme se zero
waste kápézetkou a cennými dovednostmi. Envi mise začíná.

27.–31. ČERVENCE
8–11 LET
2200 Kč

BYL JEDNOU JEDEN ŽIVOT

KATEŘINA
MARKOVÁ

Poznat tajemství lidského těla je fuška. Ponoříme se do světa buněk,
zjistíme, jak fungují naše orgány a naučíme se základy první pomoci.
Nudu porazíme jednoduše, ale troufneš si na bitvu se zákeřnými
mikroby?

11 LET+
1100 Kč
9–12.30 H.
ALENA
UHŘÍČKOVÁ

10.–14. SRPNA

DŘEVĚNÁ DÍLNA
Bavila by tě práce se dřevem, ale nemáš doma potřebné vybavení,
materiál nebo příbuzného, který by tě to naučil? Přijď mezi nás!
Nástroje zkrotíme, fantazii ne. Vyrobíme mnoho bezva věcí.

17.–21. SRPNA
11–15 LET
2200 Kč
BLANKA
JÍRŮ

JAK VYCVIČIT…
Na výcvik draka existuje návod, ale jak je to s komunikací s koňmi, psi,
hlodavci a další zvířenou? Čekají nás hry, vyrábění, výlety, vaření, ale
i odpočinek a povídání. A možná se nakonec ukáže nějaký ten drak!

24.–28. SRPNA
8–12 LET
2200 Kč
ANNA
BLAHOVÁ

ZÁZRAČNÝ LÉK
Světem se šíří neznámá nemoc, ale kdo ji zastaví? Jedině my!
Pokusíme se najít zdroj tajemné choroby i řešení. Nebudou chybět
zajímavé pokusy. Dovedou nás ke speciálnímu léku?

Přihlášky na www.lipka.cz/lipova-tabory.

ZÁKLADNÍ
INFORMACE

PLATÍ VŽDY, NENÍ-LI UVEDENO JINAK

Organizovaný program denně od 9 do 16 hod.
Děti je možné přivést mezi 7.30 a 9 hod. a odpoledne
vyzvednout mezi 16 a 16.30 hod.
Tábory vedou kvalifikovaní a zkušení lektoři. Klademe důraz
na vzájemný respekt a spolupráci.
Trávíme maximum času venku v přírodní zahradě.
V ceně 2200 Kč (u táborů Pojďme spolu na tábor a Dřevěné
dílny jsou ceny jiné) je kromě výdajů na pedagogy, program,
jízdné, vstupné a stravování zahrnuto i úrazové pojištění
účastníků.
Zajišťujeme stravování po celý den (2 svačiny, teplý oběd
s polévkou).

Stravujeme se zdravě s důrazem na využití lokálních produktů,
omezujeme množství masa, upřednostňujeme výrobky bio a fair
trade bez palmového tuku. Děti pomáhají s přípravou některých
jídel.
Pitný režim je zajištěn (voda s bylinkami/citrónem nebo čaj).
Součástí programu je jeden celodenní výlet (místo oběda mají
děti obvykle balíček na cestu).
Program reaguje na potřeby konkrétní skupiny dětí, je
propracovaný. Činnosti přírodovědné se střídají s tvořivými,
pohybové s klidovými. Maximální počet účastníků táborů je 24
(na některých záměrně méně), pracujeme s dětmi v menších
skupinách.
Pro účast je nutné potvrzení od dětského lékaře. Na táboře je
vždy přítomen zdravotník.
Zálohu je nutné zaplatit do 14 dnů od přihlášení. Také je možné rovnou
zaplatit celou částku. Doplatky se hradí do 25. 5. 2020. Neobdržíme-li do
těchto dat zálohu/doplatek, vaše místo bude uvolněno dalším zájemcům.
Storno poplatky jsou ve všech případech stanoveny takto: 25 % z ceny akce
při odhlašování od 1. května a 50 % při odhlašování od 1. června. V případě
odhlášení během tábora se vrací podíl z 50 % ceny, dle počtu
nevyčerpaných dní. O vrácení poplatku je třeba písemně požádat vedoucího
do konce tábora. Storno se neplatí, pokud rodiče najdou vhodného
náhradníka.

