
ODHOD DOMOV

V soboto, 17.7.2021, med 13:00 in

14:00 vas prosimo, da pridete na tabor

iskat vaše otroke. Če vam to

predstavlja težave, se obrnite na nas.

PRIHOD NA TABOR
(vodov 3-dnevc)

Tabor se bo soboto, 4.7.2021, začel s

tridnevnim vodovim izletom. Uro in

lokacijo štarta vam bo sporočil vodnik.

GG TABOR 2021
Tabor bo potekal od nedelje,

4. 7. 2021 do sobote, 17. 7.

2021 v Šmihelu pri

Žužemberku (koordinate:

45.854405, 14.880844).

 

Taborovodja:

Žiga Debevc

Telefon: 041 275 118

E-pošta: zigide@gmail.com

Starešina:

Tina Zwittnig

Telefon: 051 384 469

E-pošta: tina.zwittnig@gmail.com

Rodov mail:

rod.sivega.volka@gmail.com



CORONA OBVESTILO
Za vse udeležence tabora je obvezna

izpolnjena izjava staršev ali skrbnikov za

sodelovanje otroka na taborniških

dejavnostih ob upoštevanju ukrepov za

zajezitev širjenja COVID-19.  Na

"intervencijski kontakt" na prijavi vas bomo

poklicali, če bo treba predčasno priti po

otroka, zato bodite nanj v času tabora

dosegljivi.

Zaradi nepredvidljivih razmer v povezavi s

COVID-19 lahko tabor odpade v zadnjem

trenutku ali kadarkoli med potekom.  V

primeru prekinitve vam vrnemo del

tabornine. 

24.6. dokončno potrdimo ali tabor bo. V

primeru odpovedi tabora, bomo med prvim

tednom siceršnjega taborjenja (5.7. - 9.7.)

organizirali vodove (večdnevne) izlete oz.

mini tabore, če bodo vladne zapovedi to

dovoljevale.

Prijave na tabor potekajo preko spleta do

17.6.2021. Za prijavo je potrebno izpolniti

elektronsko prijavnico, plačati tabornino in

članarino (če še ni plačana) do 17.6.2021.

Prijavnica: https://prijave.rodsivegavolka.si/

Tabornina

Cena taborjenja znaša 190 €. Če se GG tabora

udeleži več otrok iz iste družine, cena znaša

155 € za vsakega otroka. Popust velja tudi, če

se drugi otrok udeleži MČ tabora. Vračilo

tabornine je možno le v primeru zdravstvenih

težav, v kolikor neudeležbo sporočite do

17.6.2021. Po tem datumu tabornine ne

vračamo. 

Plačilo tabornine:

Številka računa: SI56 0201 0001 1411 143

Namen plačila: GG Tabor 2021 + ime

taborečega (npr: GG Tabor 2021 Žedva Novak)

Naš naslov: Društvo tabornikov Rod Sivega

volka, Štefanova 9, Ljubljana

Članarina

V kolikor otroci še nimajo plačane članarine, jo

plačajte najkasneje do 17.6. (letos smo uvedli

solidarnostno shemo - 45€ je minimalna

članarina, 60€ priporočena, 75€ solidarnostna

- več informacij o članarini najdete na

https://rodsivegavolka.si/clanarina.php).

Taborna trgovina

V taborni trgovini na taboru bo

mogoče kupiti taborniško pesmarico,

razglednice in znamke, priročnike in

še kaj. Za morebitne tovrstne nakupe

bo dovolj 20€, več dodatnega denarja

pa otroci ne potrebujejo.

Informativni  sestanek:

Informativna sestanka za tabor za

starše bosta potekala v torek, 8.6. ob

18:00 in v petek, 11.6. ob 16:00 v

Tivolju. Dobili se bomo na dnu

Jakopičevega sprehajališča.

Prijave

https://prijave.rodsivegavolka.si/


rutka (če jo že ima)

zdravstvena kartica

topla spalna vreča

armafleks

pohodni čevlji

dežnik

vetrovka/anorak

jopa/flis/pulover

nogavice

topla kapa

kopalke

brisača

kapa proti soncu

sončna očala

krema proti soncu

toaletni pribor

sredstvo proti klopom in komarjem

čutara (najmanj 2L)

menažka, skodelica in pribor

žepni nožek

baterijska svetilka

kresilo

Ker tabor začnemo s tridnevnim vodovim

izletom, naj  bo oprema za izlet spakirana v

nahrbtniku (vsaj 40L), preostanek pa v

potovalki. 

Potovalke in postelje pred taborom

prinesite  v rodovo gospodarstvo

(zaklonišče med bloki na Viški cesti 49b) v

ponedeljek, 28.6., ob 18:00 ali v četrtek,

1.7. ob 8:30.

Oprema za izlet (v nahrbtnik):

kroj (kupite ga lahko v zadrugi ZTS

(Einspielerjeva 6, Ljubljana))

kamp postelja ali napihljiva blazina

rodova pesmarica

risalni in pisalni pribor (podloga,

svinčnik, geotrikotnik, šestilo,

barvice)

PVC vrečke

čevlji/sandali za v vodo (teve)

japanke/natikači

lahko tudi superge in škornji

trenirka

kratke in dolge hlače

kratke in dolge majice

pulover

nogavice

spodnjice

Ostala oprema za na tabor:NUJNA OPREMA

Mobilni telefoni in ostale elektronske

naprave so med programom čez dan

prepovedane (razen če jih izrecno dovolimo),

če jih bo kdo uporabljal, mu jih vodnik lahko

vzame do konca tabora. Polnjenje baterij na

taboru ne bo možno. 

Na taboru so strogo prepovedani alkohol,

cigarete, energijske pijače in prepovedane

substance. Če karkoli od naštetega

najdemo, vas o tem takoj obvestimo in

otroka pošljemo domov.

Pravila


