
PROGRAM

Priatelia Zeme Vás pozývajú na

KEDY: od 25.7. do 2.8.2009

KDE: bylinková farma na Odorici, 
prístup z Levoèe alebo Spišského Hrhova

pre mládež a dospelých

Praktická pomoc

Zaujímavé prednášky a diskusie

Tradièné a netradièné remeslá

Iné

Nezabudnite si prinies�

Cena 
… doobedu (okrem výletov, nedele) práce užitoèné 60 EUR / 1 800 Sk celý tábor. 
pre miestnu komunitu a krajinu - stavba maštale, Pri nieko¾kých dòoch je to 8 EUR/240 Sk/deò
oprava stodoly, kopanie žumpy a prívodu vody do Pre èlenov Priate¾ov Zeme 53 EUR /1 600 Sk celý 
domu, drevo z lesa, oprava brièky, robenie oplotkov tábor. Pri nieko¾kých dòoch je to 7 EUR/190 Sk/deò.
pre zvieratá, zber lieèivých rastlín Deti do 3 rokov zdarma, deti do 7 rokov majú 50% 

z¾avu, deti nad 7 rokov platia ako èlenovia.
V cene je zahrnutá celodenná strava, èas� 

... spríjemnia niektoré veèery. Plánované témy sú: 
organizaèných a materiálových nákladov.

šelmy a lesný ekosystém, ekopo¾nohospodárstvo 
a bylinky, odpady a konzum, materstvo, feng šuei, 

Ubytovanie Rómovia, vegetariánstvo ...
vo vlastných stanoch alebo v drevenej stodole 
na sene.

... na väèšinu dní budú pozvaní remeselníci a lektori. 
Na Ekotábor sa prosím prihláste vopred.Nauèi� sa budete môc� hrnèiarstvo, nekruhové hline-

né techniky, slamené ozdoby, recyklovaný papier, 
Záujemcovia mladší ako 15 rokov sa môžu tábora zdobenie fliaš a plechoviek rôznymi technikami, 
zúèastni� len v doprovode rodièov alebo staršej košíky zo starého papiera ...
osoby. Je tiež možné prís� len na nieko¾ko dní. 

hudba MAOK, 2 celodenné výlety, jazda na koòoch, Prihlášky – do 23.7
cvièenie jógy, hry, lukostre¾ba, fireshow, výuèba 
¾udových tancov, posledný víkend návšteva festivalu Viac informácií:
Hrhovské èudá s výborným hudobným programom ... Priatelia Zeme - SPZ,

tel.: 055 / 677 1 677, 0903 772 323
e-mail: machova@priateliazeme.sk, 

Spacák, karimatku, pracovný odev, misku na jedenie, www.priateliazeme.sk/spz
príbor, pohár, gorálky (kto chce na drotárstvo), nožík 
(na drevené lyžièky), vhodnú obuv, pršipláš�, kto chce 
stan, vítané sú do kuchyne aj domáce zaváraniny
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