MČ TABOR 2020 KAL-KORITNICA

Tabor bo potekal od sobote, 4. 7. 2020 do
nedelje, 12. 7. 2020 pri vasi Kal-Koritnica
pri Bovcu ob reki Soči.
Zaradi razmer z COVID-19, vas letos
prosimo, da svoje otroke na tabor
pripeljete sami. Najkasneje do 12.00 ure
dopoldan pripeljite otroke na taborni
prostor, ki se nahaja nad žičnico Golobar.
Na samem prostoru bodo tudi oznake, da
tabora slučajno ne zgrešite. (46°20'05.8"N
13°35'27.8"E – koordinate tabornega
prostora)
Po koncu tabora (12.7.) pa otroke
poberete na istem mestu med 14.30 in
18.00 uro popoldan.
Informativna sestanka za tabor bosta
potekala v petek, 12.6. in torek, 16.6. ob
18:00 v Tivolju. Dobili so bomo na dnu
Jakopičevega sprehajališča.
Prijave letos potekajo preko spleta.
Prosimo, da prijavnico izpolnite do 25.6.
2020. (https://prijave.rodsivegavolka.si/)

Taborovodja:
Tinkara Kampjut
Telefon: +386 68 609 243
E-pošta: tinkara.kampjut@gmail.com
Starešina:
Matevž Miklavc
Telefon: +386 41 885 432
E-pošta: miklavc.matevz@gmail.com

Cena taborjenja znaša 150 €. Če se
taborjenja udeleži več otrok iz iste družine,
cena znaša 120 € za vsakega otroka.
Popust velja tudi, če se drugi otrok udeleži
GG tabora. Vračilo tabornine je možno le v
primeru zdravstvenih težav, v kolikor
neudeležbo sporočite do 25.6. 2020. Po
tem datumu tabornine ne vračamo. V
kolikor otroci še nimajo plačane članarine,
ki znaša 55 €, jo plačajte najkasneje do
25.6., saj se brez plačane članarine otrok
ne more udeležiti tabora.
V taborni trgovini na taboru bo mogoče
kupiti taborniško pesmarico, razglednice
ter znamke. Za morebitne tovrstne nakupe
bo dovolj 15 €, več dodatnega denarja pa
otroci ne potrebujejo.

Plačilo tabornine:
Številka računa: SI56 0201 0001 1411 143
Namen plačila: MČ Tabor 2020 + ime
taborečega (npr: MČ Tabor 2020 Žedva
Novak)
Naš naslov: Društvo tabornikov Rod Sivega
volka, Štefanova 9, Ljubljana
Za vse udeležence tabora je prav tako
obvezno izpolnjena izjava staršev ali
skrbnikov pred sodelovanjem otroka ali
mladostnika na taborniških dejavnostih ob
sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja
COVID-19.
Zaradi nepredvidljivih razmer v povezavi z
COID-19 lahko tabor odpade v zadnjem
trenutku ali kadarkoli med potekom le
tega.

Obvezna oprema:
● rutka (če jo že imaš)
● kroj oz. taborniška srajca (kupite jo
lahko na Zvezi tabornikov Slovenije,
Einspielerjeva 6, Ljubljana ali vprašate
vodnike, saj imamo v rodu še nekaj starih
krojev)
● kartica zdravstvenega zavarovanja
● kamp postelja ali debelejša napihljiva
blazina za spanje v taboru (namesto tega
lahko
spiš tudi na armafleksu na tleh, vendar je
to manj udobno)
● topla spalna vreča
● armafleks
● nahrbtnik (dovolj velik za dvodnevni
izlet, vsaj 35l)
● gojzarji
● superge
● škornji (po želji)
● sandali/natikači (Teve)
● dežnik
● vetrovka
● flis/jopa
● trenirka
● puloverji
● kratke in dolge hlače
● kratke in dolge majice
● spodnje 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/plastenke (skupna prostornina
naj bo najmanj 2 litra)
● menažka, skodelica in jedilni pribor
● žepni nožek
● baterijska svetilka (z dodatnimi
baterijskimi vložki)
● risalni in pisalni pribor
● rodova pesmarica
● PVC vrečke
Vsa napisana oprema je res obvezna, da ti
bo tabor ostal v čim lepšem spominu.

Taborna pravila za taboreče:
Mobilni telefoni in ostale elektronske
naprave na taboru niso zaželene.
Če res ne moreš brez njih, jih lahko
uporabljaš izključno v šotoru, da ne motiš
ostalih.
V nasprotnem primeru bo
vodnik spravil tvojo elektronsko napravo
do konca tabora. Polnjenje baterij na
taboru ne bo možno.
Se vidimo na taboru! 
Res Super Vodniki

