
LJUBLJANA

GG TABOR 
Kdaj in kje:
Od 5. 7. 2014 do 19. 7. 2014 v vasi Krn.

Odhod iz Ljubljane bo v soboto 5. 7. ob 8:00 na 
parkirišču pred Halo Tivoli. 
V Ljubljano se vrnemo z vlakom v soboto 19. 7. 
na glavno železniško postajo okoli 15:30.

Obiskov na taboru letos NE bomo imeli.

Prijave na tabor:
Prve prijave na tabor bodo potekale v sredo 28. 5., druge pa  v 
četrtek 5. junija 2014 ob 18.00 na OŠ Prežihovega Voranca. Na 
prvih prijavah bo tudi sestanek za starše, na katerem boš izvedel 
vse o taboru. Na prijave prosim prinesi izpolnjeno prijavnico in 
potrdilo o plačani tabornini.

Starši te lahko prijavijo tudi preko elektronske pošte, na naslov 
rod.sivega.volka@gmail.com, kamor naj do 5. junija 2014 pošljejo 
izpolnjeno prijavnico, ter potrdilo o plačani tabornini.

Cena taborjenja:
Cena taborjenja letos znaša 190 €, oziroma 155 € za brate in 
sestre. Tabornina vključuje najem tabornega prostora, prevoz z 
avtobusom, hrano, ter vse stroške, povezane z izvedbo taborjenja. 
Vračilo tabornine je možno le v primeru zdravstvenih težav. 

V kolikor še nimaš plačane članarine, ki znaša 55€, jo prosim s 
starši poravnajte najkasneje do 5. junija. Brez plačane članarine se 
tabora ne moreš udeležiti!

Dodatnega denarja ne potrebuješ. V taborni trgovini bo mogoče 
kupiti taborniške priročnike, pesmarico in kaj sladkega za hude 
čase. Za morebitne tovrstne nakupe bo dovolj 15 €.

Plačilo tabornine:
Številka računa: 02010-0011411143 
Namen plačila: GG Tabor 2014

Taborovodja
Boštjan Zajec 
Telefon: 041 597 138 
E-pošta:   
bostjan.zajec@gmail.com

Starešina
Uroš Fink 
Telefon: 041 972 591 
E-pošta:  
ursvos.fk@gmail.com

rod sivega volka

Taborna pravila:
Mobilni telefoni in ostale 
elektronske naprave na taboru 
niso zaželene. Če res ne moreš 
brez njega, ga lahko uporabljaš 
izključno v šotoru, tako da ne 
motiš ostalih. Polnjenje baterij 
na taboru ne bo možno.

Na taboru je strogo prepovedan 
alkohol, cigarete in druge 
prepovedane substance. Če 
karkoli od naštetega najdemo 
pri tebi, bomo takoj obvestili 
starše in te poslali domov.

http:///h


Hodi 22 h 22 min
105 km

Hodi 21 h 14 min
99,3 km

Hodi 21 h 27 min
100 km

LJUBLJANA

Obvezna 
oprema:
•  kroj oz. taborniška 

srajca (Kupite jo 
lahko na Zvezi 
tabornikov Slovenije, 
Parmova 33, 
Ljubljana)

•  rutka (če jo že imaš)

•  kamp postelja ali 
debelejša napihljiva 
blazina za spanje 
v taboru (Po želji. 
Spiš lahko tudi na 
armafleksu na tleh, 
vendar je to manj 
udobno)

•  topla spalna vreča
•  armafleks
•  nahrbtnik (dovolj velik 

za dvodnevni izlet, 
vsaj 40l)

•  gojzarji
•  potrjena zdravstvena 

izkaznica
•  superge
•  škornji (Po želji)
•  sandali/natikači (Teve)
•  dežnik (Po želji)
•  vetrovka
•  flis/jakna
•  trenirka
•  puloverji
•  kratke in dolge hlače
•  kratke in dolge majice
•  perilo
•  nogavice (bombažne 

in zimske)

•  kapa proti soncu
•  volnena kapa
•  sončna očala
•  kopalke
•  brisača
•  toaletni pribor
•  krema za sončenje
•  sredstvo proti klopom 

in komarjem
•  čutara (najmanj 1 

liter)
•  menažka, skodelica in 

jedilni pribor
•  žepni nožek
•  baterijska svetilka 

(z dodatnimi 
baterijskimi vložki)

•  risalni in pisalni 
pribor, (svinčnik, 
šestilo, geotrikotnik, 
barvice)

•  rodova pesmarica 
(nakup bo možen na 
taboru)

•  PVC vrečke

Vsa napisana oprema 
je res obvezna, da ti bo 
tabor ostal čim lepšem 
spominu.
 
Večje kose 
opreme (npr. kamp 
postelja) obvezno 
prinesite v četrtek, 19. 
junija ob 18.00 v 
rodovo gospodarstvo 
na Veselovo ul. 12., 
ker gremo del poti na 
tabor z minibusom in 
na njem ne bo dovolj 
prostora.

Naslov za pošiljanje pošte: 
Tabor rodu Sivega volka 
Krn 
5222 Kobarid


