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Praktická pomoc
miestnej komunite a krajine nás zamestná predpoludním. Okrem
práce s bylinkami pokosíme trávu, pohrabeme seno, postavíme
oplôtky z dreva, opravíme drevené vozy, vydláždime chodník
kameňmi, vytvoríme mozaiku zo starých kachličiek a vytvoríme
systém pre zadržiavanie dažďovej vody...

Tradičné a netradičné remeslá
nás naučia popoludní remeselníci a lektori. Vyskúšame si prácu
s bylinkami, naučíme sa, ako spracovať mlieko a vyrobiť z neho syr
a korbáčiky, naučíme sa vyrábať užitočné veci z odpadu, napr. vyrobit peňaženku z tetrapaku, vytvoriť mozaiku z úlomkov kachličiek,
ako použiť starý textil, vyskúšame si drôtikárstvo, tkanie a iné...

Cena
Celý ekotábor: 70 €. Celý ekotábor pre členov Priateľov Zeme: 60 €.
Menej dní: 9 €/deň. Menej dní pre členov Priateľov Zeme: 8 €/deň.
Deti mladšie ako 5 rokov zdarma, deti mladšie ako 10 rokov majú
50% zľavu. Zaplatiť je možné na č. účtu: 4350054701 / 3100,
variabilný symbol: 0710.
Cena zahŕňa celodennú vegetariánsku stravu čiastočne
v bio kvalite, časť organizačných a materiálových nákladov.
Ubytovanie bude vo vlastných stanoch alebo v drevenej stodole.

Prihlásiť
sa môžete do 22. júla 2014. Záujemcovia mladší ako 15 rokov
sa môžu tábora zúčastniť len v sprievode rodičov alebo osoby
nad 18 rokov.
Prihlásiť sa môžete na telefónnom čísle 0908 557 598, e-mailom
na ekotabor@priateliazeme.sk alebo cez webový formulár
na www.priateliazeme.sk/spz/ekotabor

Oddych a pohodu
nám naplní zaujímavý výlet spojený s výkladom o miestnej
flóre/faune, jazda na koni, lukostreľba, rôzne ekohry a športové
hry, tanec a hudobné workshopy...

Zaujímavé prednášky a diskusie
nám spríjemnia večery. Porozprávame si o bylinkách a živote na
ekofarme, o ochrane prírody, o predchádzaní vzniku odpadov,
o kompostovaní, o udržateľných lesoch, permakultúre...

Nezabudnite si priniesť
spacák, karimatku, misku na jedenie, príbor, pohár, ostrý
nôž, vhodnú obuv, pršiplášť, hudobné nástroje, kto chce
stan, vítané sú aj domáce zaváraniny do kuchyne.
*Zmena programu vyhradená. Najaktuálnejšie informácie a podrobný
denný program nájdete na www.priateliazeme.sk/spz/ekotabor

www.ekotabor.sk

