MČ TABOR 2022
Letošnji MČ tabor bo potekal od
ponedeljka, 4. 7. 2022, do srede, 13. 7.
2022, pri vasi Straža ob reki Idrijci.

Pomembni kontakti

Zbor za odhod na tabor bo v
ponedeljek, 4. 7., ob 7.30 na parkirišču
pred Halo Tivoli.
Obiskov na taboru ne bo.
S tabora bomo prav tako prišli z
avtobusom, 13. 7. 2022, predvidoma ob
16.00 na parkirišče pred Halo Tivoli.

Taborovodja:
Jan Potisek
Telefon: +386 51 202 214

Kasnejši prihodi na tabor ali predčasni
odhodi s taborjenja niso mogoči.

E-pošta: jan.potisek@gmail.com
Starešina:

Urša Primožič
Telefon: +386 41 537 822
E-pošta: urska.primozic@gmail.com

Odhod in prihod

Sestanek za tabor bo potekal v sredo,
2. 6., ob 18.00 na OŠ Prežihovega
Voranca. Na njem bomo predstavili
informacije o poteku tabora.
Udeležba na sestanku je
priporočljiva, če se bo vaš otrok prvič
udeležil taborjenja.
Prijave sprejemamo preko spletnih
prijav na
https://prijave.rodsivegavolka.si/.
Prijave zbiramo do 5. 6. 2022.

Taborna pravila
Mobilni telefoni in ostale elektronske
naprave na taboru niso zaželene. Če je
res nujno, lahko otrok uporablja
elektronsko napravo izključno v svojem
šotoru brez motenja ostalih. Če to
pravilo ne bo upoštevano, bomo vodniki
shranili elektronsko napravo do konca
taborjenja. Polnjenje baterij na taboru
ne bo mogoče.
Če med taborjenjem želite stopiti v stik
s svojim otrokom, predlagamo, da
kontaktirate taborovodjo, starešino
taborjenja ali vodnika vašega otroka.

Cena taborjenja znaša 170 €. Če se taborjenja
udeleži več otrok iz iste družine, cena znaša 130 €
za vsakega otroka. Popust velja tudi, če se drugi
otrok udeleži GG tabora. Vračilo tabornine je
možno le v primeru zdravstvenih težav in če
neudeležbo sporočite do 29. 6. 2022. Po tem
datumu tabornine ne vračamo. Tabora se lahko
udeležijo le otroci s plačano članarino
(http://rodsivegavolka.si/clanarina.php), ki jo je
treba poravnati najkasneje do 5. 6. 2022. Brez
plačila članarine udeležba na taboru ni možna.
V taborni trgovini na taboru bo mogoče kupiti
pesmarico in razglednice. Za morebitne tovrstne
nakupe bo dovolj 15 €, več dodatnega denarja
otroci ne potrebujejo.
Plačilo
tabornine

Starši in prijatelji lahko pošljejo
pismo ali razglednico na:
Poštno ležeče MČ Tabor DT Rod
Sivega volka

5282 Cerkno

Številka računa: SI56 0201 0001 1411
143
Namen plačila: MČ Tabor 2022 + ime
taborečega (npr: MČ Tabor 2022
Žedva Novak)

Tabornina

Naš naslov: Društvo tabornikov Rod
Sivega volka, Štefanova 9, Ljubljana

Obvezna oprema
•
•

•

flis/jopa,

•

risalni in pisalni pribor,

•

trenirka,

•

rutka (če jo že imaš),

•

puloverji,

rodova pesmarica (če jo že imate, sicer
nakup bo možen tudi na taboru),

kroj oz. taborniška srajca (kupite jo
lahko na Zvezi tabornikov Slovenije,
Einspielerjeva 6, Ljubljana),

•

kratke in dolge hlače,

•

PVC vrečke.

•

kratke in dolge majice,

•

spodnje perilo,

•

nogavice (bombažne in zimske),

•

kapa proti soncu,

•

volnena kapa,

•

sončna očala,

•

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,

•

kopalke,

•

armafleks,

•

brisača,

•

nahrbtnik (dovolj velik za dvodnevni
izlet, vsaj 35 l, da gre notri lahko spalna
vreča in obleke),

•

toaletni pribor,

•

krema za sončenje,

•

gojzarji,

•

sredstvo proti klopom in komarjem,

•

superge,

•

•

škornji (po želji),

čutara/plastenke (skupna
prostornina naj bo najmanj 2 l),

•

sandali/natikači (teve),

•

menažka, skodelica in jedilni pribor,

•

dežnik,

•

žepni nožek,

•

vetrovka,

•

baterijska svetilka (z dodatnimi
baterijskimi vložki),

Vsa napisana oprema je res obvezna, da bo
otroku tabor ostal v čim lepšem spominu.
Posteljo in potovalko prinesite v četrtek, 22. 6.,
ob 18.00 ali v sredo, 29. 6., ob 19.00 v rodovo
gospodarstvo (zaklonišče med bloki na Viški
cesti 49b), saj na avtobusu ne bo dovolj
prostora.

Se vidimo na taboru! :)
~Res Super Vodniki

