HNUTÍ BRONTOSAURUS

Nezisková organizace s pestrou nabídkou zážitkových
a dobrovolnických akcí. Poskytujeme mladým lidem
prostor k seberealizaci, užitečné dovednosti a spoustu
zkušeností. Společně nacházíme cesty k novým
zážikům a přátelstvím v České republice i v zahraničí.

PŘÍRODA
ZKUŠENOSTI
PŘÁTELSTVÍ

JE TO I PRO MĚ?

Jasně! Těšíme se na všechny, protože:
- k účasti nepotřebuješ žádné zkušenosti
- budeš rovnocenným parťákem ve skupině
- zajistíme potřebné zázemí a se vším tě seznámíme
- můžeš přijet sám, ale klidně s sebou vezmi i kamarády
- míra zapojení vždy záleží jen na tvém rozhodnutí
- tyto akce jsme připravili především pro ty, kteří jedou poprvé.

CO ZAŽIJEŠ NA VÍKENDOVCE?

Víkendovka je kombinací nevšedních zážitků
na zajímavých místech a dobrovolnické pomoci
v dané lokaci. Při hrách a aktivitách si odpočineš
i zablbneš, rozvineš své dovednosti a přispěješ
k ochraně naší přírody a památek.
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DOBROVOLNICKÉ

Akce je podpořena z prostředků Ministerstva životního prostředí.
Realizovaný projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Více na Brontosaurus.cz

hnutibrontosaurus

VÍKENDOVKY
PLNÉ ZÁŽITKŮ!

JAK TO PRAKTICKY PROBÍHÁ?
Akce se konají v přírodních lokalitách nebo na hradech a zámcích vždy
od pátečního večera do nedělního odpoledne. Bývá na nich kolem 15 lidí
převážně ve věku 15–26 let, někdy i starší.
Na akci je zajištěn program (hry, exkurze, seberozvojové aktivity).
V sobotu 4–6 hodin pomáháme lokalitě (oprava hradu, sázení
stromů, aj.). Bude pro tebe zajištěno kvalitní jídlo a ubytování.
JAK SE PŘIHLÁSIT?
1. Podívej se na kalendář akcí na Brontosaurus.cz
2. Vyber si svou akci a přečti si potřebné informace.
3. Vyplň přihlášku a vydej se na akci.

V PROUDU ŠUMAVY

13. - 15. 5. | Šumava - Jihočeský kraj

Poznej krásu Šumavy zblízka, z jiné perspektivy, ochutnej
ji tentokrát plnými doušky. Nech se strhnout proudem
proto, abys z něj potom mohl zase ve správnou chvíli vybočit.
Kontakt: Lukáš, vikendovka.sumava@brontosaurus.cz

LUČNÍ SETKÁNÍ

3. - 6. 6. | Švýcárna - Jihomoravský kraj

Dny i noci provoněné posečenou loukou, poznávání
okolní přírody, zpívání a povídání strašidelných
historek u táboráku, hříčky a tvoření. Vše doprovází
tradiční kosení údolní louky v Moravském krasu.
Kontakt: Robby, modry.kamen@centrum.cz

VE JMÉNU OTCE

PROBUĎ SE

Ve zdech stále žijícího kláštera nás čeká atmosférický
příběh a kytarové večery, které jsou na víkendovkách od
Fénixe již tradicí! Užiješ si príma víkend a taky pomůžeš
klášteru a sadům okolo něj.
Kontakt: Pavel, vejmenuotce@brontosaurus.cz

Vkroč pravou nohou do víkendu a neohlížej se zpět.
Nadchni se, raduj se a žij okamžikem - zastav se v běhu
a najdi klid v pohybu. Přijeď se naladit na léto, udělat
nějakou dobrovolnickou práci a poznat nové lidi.
Kontakt: Bára, posazavi@brontosaurus.cz

KRASEM NAPŘÍČ ČASEM

VÍKENDOVKA V SUDETECH

V rázu krajiny se skrývá minulost, kterou můžeš číst a
objevovat. Vydej se na cestu časem a ponoř se do příběhu
Českého krasu, se kterým je člověk neodmyslitelně spjatý.
Kontakt: Kuba, krasem@brontosaurus.cz

Zajímá tě historie Sudet a současný život jejích obyvatel?
Zažij pravé dobrodružství s atmosférou a pomoc
obnovit hřbitov a opuštěné německé hroby. Projdeme
se s historikem po okolí a navštívíme i biofarmu.
Kontakt: Evka, evkamaskova@gmail.com

25. - 27. 3. | Porta coeli (klášter) - Jihomoravský kraj

8. - 10. 4. | Český kras - Středočeský kraj

JARNÍ (Z)LOMEK

10. - 12. 6. | Chocerady - Středočeský kraj

10. - 12. 6. | Labská stráň - Ústecký kraj

22. - 24. 4. | Lom Stará Ves - Moravskoslezský kraj

Jak jinak oslavit Den Země než dobrovolnickou prací?
Kromě pomoci s biologickým průzkumem v lomu se těš na
přednášky, besedy a workshopy se zajímavými lidmi o
všem, co s dobrovolnictvím souvisí.
Kontakt: Verča, veronika.vavreckova@centrum.cz

Zjisti více a přihlas se na

BRONTOSAURUS.CZ

