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Vás pozývajú 

na

www.priateliazeme.sk/

spz/ekotabor

Praktická pomoc 
miestnej komunite a krajine nás zamestná predpoludním. 
Budeme stavať pec na chleba, zbierať a spracovávať bylinky, 
robiť kamenný chodník, kosiť a sušiť trávu, seno, opravovať 
oplôtky. Taktiež pomôžeme s výstavbou ekodomu. Kreativitu 
môžeme uplatniť pri tvorbe označenia bylinkovej farmy.

Tradičné a netradičné remeslá
nás naučia popoludní remeselníci a lektori. Budeme využívať mate-
riály, ktoré by ináč skončili ako odpad (textil, papier...) na tvorbu 
nových vecí, budeme tkať, pliesť. Naučíme sa vyrobiť si kozmetiku 
z byliniek, syr z mlieka, upliesť korbáčik ako aj to, ako sa dajú by-
linky využiť pri farbení textilu.. Budeme sa tiež venovať drôtikárstvu.

Oddych a pohodu
nám zabezpečí poznávací výlet spojený s výkladom o miestnej 
flóre/faune, jazda na koni, cvičenie jogy, hudobný workshop 
a ďalšie aktivity... Zahráme si aj futbal či badminton.

Zaujímavé prednášky a diskusie
nám spríjemnia večery. Porozprávame si o bylinkách a živote 
na ekofarme, o ochrane prírody, o predchádzaní vzniku odpadov, 
o klimatickej zmene a jej dosahu na naše životy, o globálnych 
dopadoch spotreby...

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.

Finančný príspevok
Na celý Ekotábor je 20 Eur pre členov/členky a podporovateľov/-ky 
Priateľov Zeme – SPZ (vopred sa informujte, či nimi ste) a 80 Eur 
pre ostatných účastníkov/-čky. Pri nižšom počte dní je príspevok 
11 Eur na deň pre ostatných účastníkov/-čky. Deti mladšie ako 
5 rokov zdarma, deti mladšie ako 10 rokov majú 50% zľavu. 
Zaplatiť je možné na č. účtu: SK4931000000004350054701, varia-
bilný symbol: 0710. Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno. 
Sumu je potrebné uhradiť vopred. Príspevok slúži na dofinancovanie 
celodennej vegetariánskej stravy čiastočne v bio kvalite, časť organi-
začných a materiálových nákladov. Ubytovanie bude vo vlastných 
stanoch a v drevenej stodole. Storno poplatky: 14 dní pred začiat-
kom Ekotábora (50% storno poplatok), stornovanie 5 a menej dní 
pred začiatkom Ekotábora (100% storno poplatok).

Prihlásiť
sa môžete do 15. júla 2016. Odporúčame Vám prihlásiť sa čím 
skôr, lebo kapacita je obmedzená. 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

*Zmena programu vyhradená. 
Najaktuálnejšie informácie a pod-
robný denný program nájdete na 
www.priateliazeme.sk/spz/ekotabor

*ČO NÁS ČAKÁ?

Občianske združenie Priatelia Zeme – SPZ ďakuje za finančnú podporu 
od Európskej únie. Za obsah tohto podujatia a s ním súvisiace materiály 
zodpovedajú Priatelia Zeme – SPZ. V žiadnom prípade nereprezentujú 
oficiálne stanovisko Európskej únie, ktorá nezodpovedá za žiadne použitie 
informácií z tohto podujatia alebo s ním súvisiacich materiálov.


