
ODHOD DOMOV
V torek 13.7.2021, med 15:30 in 19:00

vas prosimo, da pridete na lokacijo
pobrat vaše otroke. Žal zaradi

pomankanja parkirišč ogled tabora ne
bo mogoč. Če vam to predstavlja

težave, se obrnite na nas.

PRIHOD NA TABOR

Če bodo razmere in omejitve
dovoljevale, se bomo na tabor odpravili

z avtobusom. Zbor bo ob 8:00, na
parkirišču pred Halo Tivoli. Če najem

avtobusa ne bo mogoč, vas bomo
prosili, da otroke sami pripeljete na

taborni prostor.

MČ TABOR 2021
Tabor bo potekal od nedelje,

4. 7. 2021 do torka, 13. 7.
2021 v Podgozdu pri

Žužemberku (koordinate:
45.802095, 14.968553).

 

Informativna sestanka za tabor
bosta potekala v petek, 11.6. ob
16:00 in torek 15.6. ob 18:00, v
Tivolju. Dobili se bomo na dnu
Jakopičevega sprehajališča.

 
Prijave na tabor potekajo preko
spleta. Prosimo, da prijavnico

izpolnite do 17.6. 2021.
(https://prijave.rodsivegavolka.si/).
Brez plačila tabornine in članarine,

prijava ni veljavna.
 

https://prijave.rodsivegavolka.si/


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 17.6. 2021. Po
tem datumu tabornine ne vračamo. 

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).

Plačilo tabornine:
Številka računa: SI56 0201 0001 1411
143
Namen plačila: MČ Tabor 2021 + ime
taborečega (npr: MČ Tabor 2021 Žedva
Novak)
Naš naslov: Društvo tabornikov Rod
Sivega volka, Štefanova 9, Ljubljana

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. Glede
na epidemiološko situacijo bo morda
za udeležbo na taborjenju potreben
negativen test. O tem vas bomo
obvestili 14. dni pred začetkom
taborjenja.

Zaradi nepredvidljivih razmer v
povezavi s COVID-19 lahko tabor
odpade v zadnjem trenutku ali
kadarkoli med potekom le tega. V
primeru prekinitve vam vrnemo del
tabornine. 

Na "intervencijski kontakt" na prijavi
vas bomo poklicali, če bo treba
predšasno priti po otroka, zato bodite
nanj v času tabora dosegljivi.

24.6. dokončno potrdimo ali tabor bo.
V primeru odpovedi tabora, bomo
organizirali dnevno varstvo za prvi
teden tabora (5.7. - 9.7.), če bodo
vladne zapovedi to dovoljevale.

Mobilni telefoni in ostale elektronske
naprave na taboru niso zaželene. Če
vaš otrok res ne more brez mobitela, ga
lahko uporablja izključno v šotoru, da ne
moti ostalih. V nasprotnem primeru bo
vodnik spravil katerokoli elektronsko
napravo do konca tabora. Polnjenje
baterij na taboru ne bo mogoče. 

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.

TABORNA PRAVILATABORNINA IN

ČLANARINA

https://rodsivegavolka.si/clanarina.php?fbclid=IwAR1RLvblaWHEJxYukFriBeENBJcGSSHXezqG4M6q8s_OsdSbmOtX2Hyd9iQ


rutka (če jo že ima)
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 (če jo že imaš) 
PVC vrečke

Vsa napisana oprema je res obvezna,
da bo tabor otroku ostal v najlepšem
spominu.

Taborovodja:
Domen Gvozdanović
Telefon: 031 493 805

E-pošta: dodo.gvozdi@gmail.com
 

Starešina:
Zala Kogej

Telefon: 041 315 298
E-pošta: zala.kogej@gmail.com 

 

NUJNA OPREMA
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