
ČO NÁS ČAKÁ?

Priatelia Zeme Vás pozývajú na výročný

Tradičné a netradičné remeslá Nezabudnite si priniesť
nás naučia popoludní remeselníci a lektori. Vyrobíme si sviečku spacák, karimatku, misku na jedenie, príbor, pohár, ostrý nôž, 
zo včelieho vosku aj so svietnikom, drevenú lyžičku, slamené vhodnú obuv, pršiplášť, hudobné nástroje, kto chce stan, vítané 
ozdoby, vyskúšame si prácu s hlinou, naučíme sa dobre kosiť sú aj domáce zaváraniny do kuchyne.
ručnou kosou, plstiť z vlny, tetra-art, pliesť košíky zo starého 
papiera a používať rôzne umelecké techniky. Cena

Celý ekotábor: 65 €
Celý ekotábor pre členov Priateľov Zeme: 55 €Zaujímavé prednášky a diskusie
Menej dní: 9 €/deňnám spríjemnia večery. Pozvané sú najmä osobnosti ekologic-
Menej dní pre členov Priateľov Zeme: 8 €/deňkého života, ktoré nám porozprávajú o tom, ako zmeniť škodlivé 
Deti do 5 rokov zdarma, deti do 10 rokov majú 50% zľavu a deti zámery vo svojom okolí, o ochrane stromov, ako si postaviť dom 
od 10 do 15 rokov platia ako členovia.zo slamy, o ekopoľnohospodárstve, o korupcii a zneužívaní moci, 
Zaplatiť je možné na č. účtu: 4350054701 / 3100, variabilný o konzume a odpadoch.
symbol: 0710.

Praktická pomoc Cena zahŕňa celodennú vegetariánsku stravu čiastočne 
miestnej komunite a krajine nás zamestná predpoludním. v bio kvalite, časť organizačných a materiálových nákladov.
Pohrabeme seno, zrekonštruujeme studničku, postavíme domček Ubytovanie bude vo vlastných stanoch alebo v drevenej stodole.
zo slamy, spravíme osvetu v obci o domácom kompostovaní, 
postavíme kompostoviská, zasadíme živý plot zo stromov. Prihlásiť

sa môžete do 18. júla 2011. Záujemcovia mladší ako 15 rokov 
Oddych a pohodu sa môžu tábora zúčastniť len v sprievode rodičov alebo osoby 

nad 18 rokov.nám naplní zaujímavý výlet, lukostreľba, rôzne eko, enviro, 
sebapoznávacie a športové hry, akrobacia.

Prihlásiť sa môžete na telefónnych číslach 0903 77 23 23, 
055 / 677 1 677, e-mailom na gaal@priateliazeme.sk alebo 
cez webový formulár na www.priateliazeme.sk/spz/ekotabor

.

KEDY: od 23.7. do 31.7.2011 KDE: biofarma Na háji, 

Devičany, neďaleko Banskej Štiavnice


