
Zlet- Kaj je to?
Zlet je tabor, na katerem se zberejo vsi taborniki iz vse Slovenije.
Organizator Zleta je Zveza tabornikov Slovenije.
Namenjen je tabornikom med 13. - 18. letom starosti.
Na Zletu so udeleženci razdeljeni v vode, ki so sestavljeni iz devetih otrok
in enega vodnika. Po vodih si kuhajo kosilo in večerjo, ter skupaj
obuskujejo delavnice, ki se izvajajo čez dan.
Delavnice se bodo odvijale na tabornem prostoru in v okolici Velenja. Na
delavnicah se udeleženci učijo novih taborniških veščin, spoznavajo
lokalnen način življenja oz. kulturo ali se preprosto zabavajo. Ob večerih se
odvijajo zabavni večeri, ki jih v večini spremlja petje ob kitari.
Prve tri dni udeleženci ne bodo preživeli v taboru, ampak bodo imeli pohod,
na katerem si bodo hrano pripravili na ognju in spali v bivakih.

Kdaj in kje bo Zlet potekal?
od 1. do 10. avgusta 2017 v okolici Velenja.

Prijave na Zlet:
Prijave bodo potekale preko elektronske pošte do 10.4.2017.
Na naslov rod.sivega.volka@gmail.com, pošljite izpolnjeno prijavnico in
potrdilo v plačilu.

Cena prijave na Zlet
Cena tabornine zanaša 170€ na udeleženca. Tabornina za udeleženca
vključuje stroške pohodnega tabora, bivanje, prehrano, našitek, rutico in
vse predvidene aktivnosti. Za vsakega naslednjega člana istega
gospodinjstva je cena tabornina za 20€ manjša. Otroci, ki se bodo
udeležili Zleta, bodo upravičeni do 20% popusta pri tabornini za rodovo
taborjenje. (popust za sorojence in popust za zlet se množita)
Odjave so možne do:

10.4.2017 brez stroškov in z vračilom celotnega vplačila,
30.6.2017 z obračunanih 15 % vplačila za že nastale stroške,

Organizatorji priporočajo zavovanje udeleženca, za primer bolezni ali
drugega opravičljivega razloga odpovedi tik pred samim ZLET-om, zaradi
katerega se le ta ne bo moral udeležiti ZLET-a.
Zleta se lahko otroci udeležijo le, če imajo plačano članarino, ki znaša 55€.
Plačilo tabornine
Številka računa: 02010-0011411143
Namen plačila: ZLET 2017 + ime udeleženca (npr: ZLET 2017 Žedva
Novak) Naš naslov: Društvo tabornikov Rod Sivega volka, Štefanova 9,
Ljubljana.

Več informacij:
Za več informacij obiščite spletno stran Zleta: http://zlet.taborniki.si/ ali
pišete na rodov mail: rod.sivega.volka@gmail.com.



Prijavnica na ZLET 2017

Ime:

Priimek:

Ulica in hišna številka:

Poštna številka in pošta:

Rojstni dan udeleženca:

E-mail udeleženca:

GSM udeleženca:

Velikost majice: XS S M L XL

Prehrambene posebnosti:

Zdravstvene posebnosti:

Podatkih o starših:

Ime mame:

E-mail mame:

GSM mame:

Ime očeta:

E-mail očeta:

GSM očeta:

Podpis:


