Kliše te v duhu ustvarjanja in sodelovanja vabi, da postaneš
aktiven član in tako prispevaš k ustvarjanju lokalne mladinske atmosfere. Vabimo te, da se nam pridružiš na mesečnih
sestankih, ki bodo potekali vsak drugi četrtek v mesecu s
pričetkom ob 19.00. Naslednji sestanek bo 14. aprila. Po sestanku
bo sledilo neformalno druženje, udeležba je brezplačna.

REDNE UGODNOSTI ZA ČLANE
INŠTRUKCIJE ZA MATEMATIKO
Žiga Dolar | 041 880 334

INŠTRUKCIJE ZA ANGLEŠČINO
Lucija Slapničar | 040 451 020

FOTOKOPIRANJE IN PRINTANJE
najcenejše kopije v Litiji
črnobelo = 0,02€ na stran
barvno = 0,10€ na stran

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€
- Zumba - ob sredah ob 20.30, nedelje ob 19.00, cena en
kratnega obiska s KLIŠEjem je 2€
- BOOTCAMP (LAMFIT) - za več info pridi v KLIŠE

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

SREČANJA Mateja Gracar | 031 405 520

Poštnina
plačana
pri pošti
1270 Litija

02.04.2016 | Dan za spremembe | Mateja Gracar - 031 405 520
		Zavihaj rokave, ne bodi zaspan, postani prostovoljec za en dan!
Kliše bo 2. aprila v okviru vseslovenske prostovoljske akcije, imenovane - Dan za spremembe, urejal okolico pred Mladinskim centrom Litija ter za
Klubom litijskih in šmarskih študentov. Skupaj z MC Litija, društvoma SloMo in Lojtra bomo spodbujali dobre medsebojne odnose, spoštljivo
komunikacijo in drobna dejanja prijaznosti. Zavihaj rokave in postani prostovoljec za en dan! Več informacij na naši fb in spletni strani.

08.04.2016 | Tarok turnir | Anamarija Kamin - 040 599 437
Pridruži se nam na tarok turnirju v prostorih KLIŠE-ja. Prijavnine NI.
Zberemo se ob 20.00 uri. Najboljši tarokerji bodo nagrajeni z nagradami.

09.04.2016 | Magic the Gathering draft turnir |

Jan Trdin - 040 832 337

Vabljeni na draft tekmovanje v igri zbiralnih kart: Magic: the Gathering. Turnir predstavlja enkratno priložnost za začetnike
kakor tudi za izkušene igralce, da se ob sproščenem a tekmovalnem vzdušju seznanijo z novo edicijo kart, spoznajo nove
prijatelje, naučijo nove igre ter ponovijo osnove angleškega jezika.
Cena: člani - 3€ | nečlani - 8€.
Dobimo se na Klišeju.

12.04.2016 | Tapkanje | Tina Trdin - 031 877 684
Vabljeni na delavnico tapkanja s Sašo Oshish. Delavnica je predvsem darilo sebi. Saša bo od 18h-20h
na KLIŠE-ju predstavila tehniko EFT, da odženemo skrbi, tremo, negativna čusta, strah itd.
Na delavnico se prijavite v klubskih prostorih v času uradnih ur. Zadnji rok prijave je en dan pred
delavnico.
Cena: člani - brezplačno | nečlani - 2€. Pohitite s prijavo, saj je prostora samo za 8 udeležencev.

16.04.2016 | KLIŠE-jev Paintball |

Max Dimec - 070 999 678

KLIŠEjevci se bomo ponovno pozabavali in rekreirali, tokrat v Paintball clubu Spyder pri Ljubljani.
Predhodna prijava ter plačilo se poravna na KLIŠE-ju med uradnimi urami vsaj do srede 15.4.
Cena: člani - 15€ | nečlani - 25€.

Spremljaš nas lahko tudi na - www.facebook.com/klise.klub
ali na naši spletni strani - www.klise-klub.si

