15.7. Magic the Gathering DRAFT Turnir | Jan | Vabljeni na draft tekmovanje v igri zbiralnih kart: Magic the Gathering. Turnir
predstavlja enkratno priložnost za začetnike kakor tudi izkušene igralce da se ob sproščenem a tekmovalnem vzdušju pomerijo
s kartami iz edicij Battle for Zendikar in Oath of the Gatewatch. Prične se ob 16:00! Prijave na FB in email!!

23. 7. Karting | Gregor | Si morda hiter ne pa dovolj drzen?! Morda prav obratno? Pridruži se Klišejevcem in se preizkusi v vožnji z
gokarti na dirkalni progi pri Ljubljani! Prijave v času uradnih ur!

27.7.

Tarok turnir | Anamarija | Pridruži se nam na tarok večeru v prostorih Klišeja!

29.7. Večer družabnih iger | Jure | Tokrat se bomo pozabavali na bolj umirjen a vseeno tekmovalen način. Igralo se bo številne igre na
Klubu Kliše, primerne za stare in nove igralce, na voljo bodo pa tudi Igrologi, ki vam bodo razložili nove igre, ali pomagali pri zaple
tih med igranjem. Nekatere izmed iger so Warhammer: Chaos in the Old World, Arkham Horror, Game of Thrones in World of
Warcraft the Board game. Vabljeni!

30.7. Adrenalinski Park GEOSS | Mateja | Lepe dneve preživete v naravi si najlažje zapomnimo če celotni situaciji dodamo še malo
strahu ali adrenalina. Pridruži se nam in skupaj ustvarimo nepozabljive trenutke!

13.8.

Paintball | Žiga | Klišejevci se bomo ponovno pozabavali in rekreirali, tokrat v Paintball clubu Spyder pri Ljubljani.
Predhodna prijava ter plačilo se pravna na Klišeju v času poletnih uradnih ur.

3.9.

KIZS | Jure | Ob začetku šolskega leta bomo tako na omenjeno soboto organizirali neform alno izobraževanje
o delovanju društev in nevladnih organizacij, načinih dela znotraj takšnih organizacij, načinih sodelovanja,
kot tudi koristih dela v neproﬁtnih mladinskih organizacijah.

10.9. Izlet v Tovarno čokolade Zotter | Jure | Ste se kdaj vprašali kako nastane čokolada? A raste na
drevesu? Morda v zemlji kot krompir. Izkoristite priložnost ter se nam pridružite na
izletu v tovarno čokolade Zotter. Morda pa o čokoladi veste že preveč, pa vas
zanima kako prav tam izdelujejo “fer” čokolado! Izlet bo vseboval tudi
pokušanje njihovih čokolad med vodenim ogledom tovarne! Nom nom!
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uradne ure: vsako sredo od 17:00 do 20:00, ter po dogovoru preko maila ali FB sporočila, kateri koli dan v tednu.

