Mateja Gracar | 051 685 722
Vabimo te, da se nam pridružiš na mesečnih
sejah, ki potekajo vsak drugi četrtek v mesecu
s pričetkom ob 17.00 uri. Po sestanku sledi
neformalno druženje, udeležba je brezplačna.

INŠTRUKCIJE
MATEMATIKE in ANGLEŠČINE
Žiga Dolar | 041 880 334
FOTOKOPIRANJE IN PRINTANJE
Članom nudimo najcenejše kopije!
- črnobelo samo 0,02€/stran
- barvne kopije 0,10€/stran

NOVO! Omogočimo šolanje
Mateja Gracar | 051 685 722
Humanitarna akcija v sodelovanju z MC
Litija, s katero pomagamo mladim, ki si
zaradi različnih razlogov ne morejo pokriti stroškov izobraževanja. Dijakom in
študentom, ki bodo izpolnjevali pogoje in
merila razpisa, se bodo dodelila nepovratna
sredstva v višini 200 EUR. Več informacij
lahko dobite na spletnih straneh kluba
KLIŠE in MC Litija.
NOVO! POPUST OPTIKA MANJA
V Optiki Manja imate vsi člani z izkaznico
15% popusta na vse izdelke!

UGODNO DO ŠPORTNIH
AKTIVNOSTI
Maja Višnikar | 051 619 426
– Fitnes Klepec - cena za člane 25€
– World Jumping - torek in četrtek:
ob 19:00 in ob 20:00, 		
cena za enkratni obisk je 6€,
– za mesečno karto, ki vključuje 8 		
vadb pa le 37€
– LamFit 19€/mesečno,
vadba enkrat tedensko.
Ugodno z LAMFIT-om tudi rekrativna odbojka. Odbojka bo na Gimnaziji Litija ob sobotah
od 18.00 - 20.00.
- 14€/mesečno.
Dodatne informacije dobiš na KLIŠE-ju.

KLIŠEJEVA VADBA
Marisa Mrzel | 040 933 266
- HIIT TRENING - Visoko intenzivni intervalni
trening, torek 20.00 - 21.00 in četrtek 18.00 19.00
- PILATES - cedlostna body and mind
vadba, sreda 18.00-19.00 in
		
četrtek 19.00 - 20.00
CENIK: 15€ /mesec za člane
30€ / mesec za nečlane
NOVO! POPUST PRI ČLANARINI V
KNJIŽNICI LITIJA
Člani Klišeja se lahko po novem včlanijo v
Knjižnico Litija za samo 3 €!!!

KLIŠE klub litijskih in šmarskih študentov | naslov: Valvazorjev trg 8, 1270 Litija | telefon: 01 898 33 07, 051 685 722
mail: klub.klise@gmail.com | fb: klise.klub | web: www.klise.klub.si | uradne ure: pon, sre in pet od 17:00 do 20:00
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DECEMBER 2016
1.12. 		

|

DAN BOJA PROTI AIDSU

			Mateja Gracar | 051 685 722

3.12. 		

| KIZS - Klišejeva izobraževalna sobota z Aljažem Zupanom

			Anamarija Kamin | 040 599 437
Teme: delovanje KLIŠE - ja, s kakšnimi izzivi se klub sooča, pomen
kluba v lokalni skupnosti, razvijanje motivacije med aktivisti.
Volitve novega predsedstva za leto 2017 in občni
		Mateja Gracar | 051 685 722

16.12. 		

|

21.-23-12.

|

zbor

KLIŠEJEVA STOJNICA
			NA VALVAZORJEVEM TRGU
Pridružite se nam v prazničnem dogajanju v Litiji in se
			
pogrejte na naši stojnici s čajem in “kuhančkom”.

		

| PRAZNIKI ZA VSE

		Maja Mijić | 040 663 138
Bliža se praznični čas, ki ga mnogi težko pričakujemo. V veselju in razposajenosti pa ne smemo pozabiti na tiste, ki te 		
sreče ne morejo deliti z nami. Kliše vas toplo vabi, da se pridružite dobrodelnim akcijam v mesecu decembru in
prikličete nekomu nasmeh na obraz.

Sodelujete lahko v projektih:
Postani božiček za en dan | Zbirno mesto za darila bo v klubu do 6. decembra in
Prazniki za vse | Obdarovanje upokojencev doma Tisje (zbiramo paketke, napolnjene s toplimi nogavicami ali copati,
sladkarijami ali mehkim suhim sadjem, knjigo ali križanko in pripomočki za osebno higieno. Darila bomo zavijali na
ustvarjalnih delavnicah 17. decembra v klubu.

