Ýmece Evi

FORM-GRUPLAR ÝÇÝN KONAKLAMA BAÞVURU FORMU

GRUPLAR ÝÇÝN KONAKLAMA BAÞVURU FORMU1-Grubun adý, (kurum,insiyatif,...)2-Ýnternet baðlantýsý3Kurumsal iletiþim bilgileri4-Grubu getirecek sorumlunun Adý Soyadý5-TC kimlik veya Pasaport
no;6-Ýletiþim bilgilerin; e-posta,telefon,4-web siten veya Facebook baðlantýn5-Gerektiðinde
yardým alacaðýmýz yakýn akraba,arkadaþ adý ve telefonu6- Grupta gerekirse iletiþim kuracaðýmýz
kiþinin adý,soyadý ve telefonu7-Yaþadýðýn ve imeceye geleceðiniz þehir8-Kaç kiþi gelmeyi
planlýyorsunuz?9-Hangi tarihler aralýðýnda imecede bulunmayý planlýyorsun10-Grubun yaþ aralýðý.
Grubun köy evi,barakada yaþama, Tuvalet ihtiyacýný doðada giderme deneyimi?12-Grupta Ateþ
yakma deneyimi olan varmý ?14-Grupta sigara ve benzeri tütün kullanýmý olan varmý?15-Grupta
doðadaki varlýklara karþý alerji,korkusu,vs olan varmý?16-Grupta kullanmak zorunda olunan bir
ilaç ve süren bir tedavisi olan varmý?17-Beslenme seçiminiz; vejeteryan,vegan,...18-Ýmecede
bulunduðunuz esnada en çok deneyimlemek isteyeceðiniz alanlar neler olmalý?Sana fikir versin
diye aþaðýya bir program kopyalýyoruz;
Ýmece Evi Doðal Yaþam Okulu
Her Gün
Yapabildiklerimiz
Sebzecilik
Yenebilir yabani ot toplama
Çöp üretmeden yaþam
Elektrik üretimi-Güneþ
Elektrik üretimi-Rüzgar
Güneþten su ýsýtma
Doðal Deterjan-Külsuyu
Ekmek mayasý yapýmý
Ekmek yapýmý
Ekolojik Kütüphane
Yoðurt
Gübre-kompost yapýmý
Saðlýklý beslenme
Sabun ve aðaç yontma
Mum yapýmý
Kandil yapýmý
Keçe yapýmý
Doðanýn Takvimine göre..
Peynir Mayasý yapýmý (oðlak)
Peynir yapýmý
Yoðurt yapýmý
Zeytinyaðý Sabunu yapýmý
Yaðlý ,sulu boya yapýmý
Zeytin,zeytinyaðý yapýmý
Eriþte
Ýncir kurutma
Nar Ekþisi
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Pekmez
Salça
Sirke
Þarap
Tarhana
Turþu
Þekersiz Reçel-Marmelat

Deneyimlerimiz
Saman Ev yapýmý
Tipi yapýmý
Yurt yapýmý
Aðaç Ev yapýmý
Taþ-Kerpiç Fýrýn yapýmý
Taþ Ev yapýmý
Kerpiç tuðla-Ev yapýmý
Kerpiç kubbe yapýmý
Tohum Kütüphanesi
Permakültür
Biodinamik Tarým
Fukuoka
Çimentosuz harç ve sýva
Kendi kendine yetmek
Sade,basit yaþam
Baþka bir dünya mümkün ::-)

19-Ýmeceye neden gelmek istiyorsun ve senin eklemek istediklerin?
Lütfen eksik býraktýðýnýz bir soru varsa tamamlayýn. Eðer soruyu anlamadýysanýz bize e-posta il
sorun,yada sorunun karþýsýna not ederek gönderinki sizi hemen cevaplandýralým.Bu metni
bilgisayarýndaki yazý programýna veya e-posta yazacaðýn alana kopyala yapýþtýr yaparak aktarýp
doldurarak bize yollayabilirsin.Baþvurularý genellikle 24 saat içerisinde
cevaplayabiliyoruz Ön kayýttan sonra banka havalesini ihmal edip imecede bizim elimize para
tutuþturmaya lütfen kalkma. 2018 yýlý için bir kiþinin günlük maliyeti 75tl olup, indirime iht
duyan gruplar maliyetlerini birey baþýna günlük 50 tl den hesaplayýp Dernek hesabýna yatýrmanýz
bekliyoruz.******************************************Banka Hesap no; DUMANLIDAÐ DOÐAL
YAÞAMI KORUMA DERNEÐÝDenizbank-MenemenSube kodu 2740-Hesap no 15050647Iban TR29 0013 4000
0150 5064 7000 01**************************************************** *Yemekleri Ýmece
Ekibi yapýyor.Ancak grubunuzun Ýmece çalýþmalarýna katýlým gibi bir ziyaret planý varsa
mutfaða,bahçeye,inþaata gönüllü katýlýmý birlikte saðlýyoruz. *Yaban alanda konaklama deneyimi
olmayanlar için çadýr daha konforlu olabiliyor. Böcek,sinek geçirmemesinden...Tabii çadýrý
gruplar yanlarýnda getirmeliler*Zaman planlamasýný birlikte yapýyoruz.
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