rod sivega volka
Letos bomo na taboru imeli tudi zabavne,
avanturistične in poučne veščine. Na prijavnico napiši
svoje 3 najljubše veščine izmed petih v opisu. Napiši
jih v vrstnem redu - številka 1. je najmočnejša želja.

RISAR SKIC
ZABAVLJAČ
Bi rad bil zvezda tabora? Imaš
zgodbo, ki si si jo vedno želel
uprizoriti na odru? To je prava
priložnost zate, saj bomo na taboru
napisali in zaigrali pravo gledališko
predstavo. Poleg scenarija se bomo
lotili tudi vsega, kar spada zraven:
kostumi, scena, posebni efekti,...

ČUVAJ OGNJA
Imaš na izletih probleme s
postavljanjem in prižiganjem ognja?
Se na večernih programih vedno
osramotiš, saj izgleda ogenj kot kup
nametanih vej? Na tej delavnici se
boš naučil, kako postaviti in prižgati
ogenj kot profesionalec. Ker pa je
ogenj lahko tudi nevaren, se bomo
naučili kako zaščititi sebe in okolje.

Rad hodiš na orientacijska
tekmovanja? Bi se rad bolje znašel
na kartah? Na tej delavnici boš
osvojil veliko znanj, ki ti bodo na
tvoji taborniški poti velikokrat prišla
prav.

TABORNI IZUMITELJ
Imaš ideje kako svoje bivanje na
taboru narediti še bolj udobno?
Pridruži se skupinici, ki bo taborni
prostor izboljšala in izdelala
pionirske objekte, ki bodo vsem
taborečim polepšala dni na taboru.

POZNAVALEC ŽIVALI IN
RASTLIN
Te zanima kako delujejo ekosistemi?
Rad sem pa tja poduhaš rožico in
se navdušiš nad čudovitimi barvami
kakšnega hroščka? Na delavnici
bomo spoznavali živali in rastline, ki
si z nami delijo taborni prostor.

OBVESTILO
ZA GG TABOR
2016

Obvezna oprema:

Tabor bo potekal
od 1. 7. 2016 do 14. 7. 2016 blizu
vasi Kal-Koritnica ob reki Soči.

Odhod iz Ljubljane
bo v petek, 1. 7. ob 8:00 na parkirišču
pred Halo Tivoli.

V Ljubljano se vrnemo
v četrtek, 14. 7. okoli 18:00, prav tako
pred Halo Tivoli.

Obiski na taboru bodo
v soboto 9.7. Starši so dobrodošli med
10. in 16. uro. Obiske bomo zaključili
s športnimi aktivnostmi med starši in
vodniki.

Prijave na tabor:
Prve prijave na tabor bodo potekale
v sredo 25. 5., druge pa v četrtek 2.
junija 2016 ob 18.00 na OŠ Prežihovega
Voranca. Na prvih prijavah bo tudi
sestanek za starše, na katerem boste
izvedeli 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 2016 pošljejo izpolnjeno
prijavnico, ter potrdilo o plačani tabornini.

Taborovodja
Cena taborjenja:
Cena taborjenja letos znaša 170 €
oziroma 135 € 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 je neudeležba sporočena do
24. 6. 2016. Po tem datumu vračilo
tabornine ne bo možno! 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!
V taborni trgovini bo mogoče kupiti
taborniške priročnike, pesmarico in kaj
sladkega za hude čase. Za morebitne
tovrstne nakupe bo dovolj 15 €. Več
dodatnega denarja ne potrebuješ.

Plačilo tabornine:
Številka računa: 02010-0011411143
Namen plačila: GG Tabor 2016 + ime
taborečega
(npr: GG Tabor 2016 Zdravko Dren)
Naš naslov: Društvo tabornikov Rod
Sivega volka, Štefanova 9, Ljubljana

Kaja Kunaver
Telefon: 051 715 257
E-pošta:
kaja.kunaver@hotmail.com

Starešina
Domen Šverko
Telefon: 031 696 144
E-pošta:
domen.sverko@gmail.com

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, energijske
pijače in druge prepovedane
substance. Če karkoli od
naštetega najdemo pri tebi,
bomo takoj obvestili starše
in te poslali domov.

Starši in prijatelji ti
lahko pošljejo tudi
kartico na:
Tabor
DT Rodu Sivega volka
5230 Bovec

Letos gremo na taboru najprej na vodov dvodnevni
izlet, zato spakiraj v nahrbtnik (dovolj velik za
dvodnevni izlet, vsaj 40l):
• r utka (če jo že imaš)
Vso ostalo opremo,
• t opla spalna vreča
ki jo potrebujete na
• a rmafleks
taboru, pa spakirajte v
• g ojzarji
potovalko. Med to spada:
• p otrjena zdravstvena
• trenirka
izkaznica
• škornji (po želji)
• s andali/natikači (Teve) • superge
• d ežnik (po želji)
• puloverji
• v etrovka
• kamp postelja ali
• fl
 is/jakna
debelejša napihljiva
•n
 ogavice
blazina za spanje v
• k apa proti soncu
taboru (namesto tega
• v olnena kapa
lahko spiš tudi na
• s ončna očala
armafleksu na tleh,
• k opalke
vendar je to manj
• b risača
udobno)
• t oaletni pribor
• kratke in dolge hlače
• k rema za sončenje
• kratke in dolge majice
• s redstvo proti klopom • kroj oz. taborniška
in komarjem
srajca (kupite jo lahko
• č utara (najmanj 1 liter) na Zvezi tabornikov
•m
 enažka, skodelica in
Slovenije, Einspielerjeva
jedilni pribor
6, Ljubljana)
• ž epni nožek
• risalni in pisalni pribor,
• b aterijska svetilka (z
(svinčnik, šestilo,
dodatnimi baterijskimi
geotrikotnik, barvice)
vložki)
• rodova pesmarica
• t er kaj za preobleči
(nakup bo možen na
Vsa oprema naj bo v
taboru)
vrečkah, da se ti kaj ne • PVC vrečke
zmoči
• bela majica
Vsa napisana oprema je res obvezna, da ti bo
tabor ostal v čim lepšem spominu. Potovalko
in posteljo prinesi v petek, 24. junija ob 18.00
v rodovo gospodarstvo na Veselovo ul. 12., ker
gremo najprej na dvodnevni vodov izlet, kjer ju
ne bo možno imeti s seboj.

