CERKNICA 2018
Pred vami je obširno obvestilo z informacijami za letošnje taborjenje v Globokem, ki se počasi bliža. To je
zadnje obvestilo, ki ga boste letos prejeli pred taborjenjem, zato vas prosimo, da bodite pozorni na
informacije, ki jih vsebuje

VAŽNI DATUMI
KDAJ IN KJE TABORIMO?
Letošnje poletno taborjenje bo potekalo od ponedeljka, 16. julija, do četrtka, 26. julija 2018, v
Cerknici
ODHOD
16. 7. 2018
odhod na taborjenje MČ-jev (8 do 10 let), GG-jev (11 do 15 let), PP-jev (16 do 21 let)
Na tabor odpotujemo z AVTOBUSOM iz postaj v Novi Gorici in Sežani. Urnike bomo sporočili
pravočasno pred datumom odhoda.
TABORJENJE TRAJA 10 DNI
ZARADI SKRAJŠENEGA TERMINA TABORJENJA DAN OBISKOV NI PREDVIDEN
PRIHOD
26. 07. 2018
v popoldanskih urah na avtobusnih postajah v Novi Gorici in Sežani.

CENA IN PLAČILO TABORJENJA
Celoto taborjenje znaša 150 €
Če se taborjenja udeležita dva člana iste družine, plačata celotno taborjenje 250,00 €, trije člani pa 350,00 €.

ROK PRIJAV
Prijave zapadejo v nedeljo, 24. junija 2017

NAČINI PLAČILA
Plačila zbiramo do 30. junija.
Po tem datumu tabornina znaša 170 €
Lahko plačate tudi preko našega transakcijskega računa na banki ZKB, Ul. Ricreatorio 2, 34151 Opčine:
IT94 K089 2802 2000 1000 0007 303.
Kot vzrok nakazila (causale) navedite IME in PRIIMEK otroka in geslo TABOR RMV 2018. Ob prijavi morate nujno
priložiti tudi dokazilo o plačilu. Na taborjenje gredo lahko le otroci, ki imajo poravnano tudi članarino (20€) za letošnje
leto, ki jo v primeru, če to še niste storili, lahko plačate na isti način kot tabornino. Možna je odjava do 8. julija. Po tem
dnevu pa v primeru odpovedi vrnemo 80 % plačanega zneska.

OPREMA
Na taborjenje nosimo trpežno in uporabno opremo, nikakor pa ne preveč opreme, ker bo otroka samo ovirala.
Opremo zložite v nahrbtnik ločeno po najlonskih vrečkah (npr. posebej spodnje perilo, majice, hlače, nogavice), da se v
primeru vlage oprema ne bo navlažila.
Nahrbtnik pripravljajte z otrokom, da bo sam vedel, kaj bo imel s sabo na taborjenju. Morebiti označite vse obleke in
brisače z lastno siglo/imenom, da bo tudi otrok točno vedel, kaj je njegovo, kaj pa od sospalca. Prtljagi lahko priložite
seznam opreme.

OBVEZNA OPREMA
• Kroj (srajca, jeans - dolge in kratke, ruta)
• Nahrbtnik - v večjem naj bo pospravljena oprema, v manjšem pa ostalo. Manjši nahrbtnik
naj bo primeren tudi za izlete.
• Spalna vreča – izberite toplo spalno vrečo, s tem da se raje izognite tistim vrečam, ki so
deklarirana za "poletna taborjenja".
• Blazina za spanje – lahko le blazino, ki jo uporabljate pri morju (armafleks) ali pa napihljivi
armafleks, ki je nekakšen kompromis med klasičnim armafleksom in napihljivo blazino, s tem
da se pri nepazljivi uporabi lahko preluknja. Priporočamo vselej navadni armafleks.
• Obutev: telovadni copati, gojzerji, natikači, škornji za dež.
• Oblačila primerna za tabor: poleg lažjih oblačil (kratkih hlač in majic) tudi toplejšo
obleko, eno trenirko izključno za spanje, več parov dolgih hlač, debelejši pulover.
• Nepremočljivo vetrovko (lahko tudi pelerino)
• Nogavice, spodnje hlače
• Kopalke in kopalno brisačo
• Zimska kapa in jakna (v Cerknici so jutra lahko vlažna)
• Pripomočki za osebno higieno – biološko razgradljivo milo bomo priskrbeli mi,
zobna ščetka, zobna pasta, glavnik, brisača, toaletni papir, robčki.
• Zaščita pred klopi in sončna krema
• Čepica
• Aluminijasta čutarica (borača) – strogo obvezna, najmanj 1 liter zmogljivosti
• Svetilka
• Jedilni pribor – vilice, žlica, nož
• 5 metrov srednje debele vrvi (5-6 mm) – obvezna za starejše MČ in GG, ker jo bodo
uporabljali pri nabiranju drv
• Prazne najlonske vrečke
• Časopisi
• Metlica
• Pisalni pribor

PREPOVEDANA OPREMA
MOBITEL, VIDEO IGRICE IN OSTALI ELEKTRONSKI PRIPOMOČKI, KARTE,
ki zavirajo družabnost,
SLADKARIJE IN OSTALI PRIBOLJŠKI
bodo zaradi problema privabljanja žuželk v šotore in pokvarljivosti ob toploti odvzeti in razdeljeni
po obrokih. Omenjeni predmeti bodo zaseženi. Otrok jih bo dobil nazaj šele na koncu taborjenja.

OSEBNI DOKUMENTI
Med obvezno opremo udeležence taborjenja sodijo tudi osebni dokumenti:
•
•

OSEBNA IZKAZNICA

ZDRAVSTVENA IZKAZNICA

Na kraju zbirališča bomo pred odhodom zbirali dokumente udeležencev. Originalne dokumente bo
hranil odgovorni član vodstva, otrok lahko ima s sabo poleg originala tudi fotokopijo osebne
izkaznice. Dokumente bomo udeležencem vrnili na dan prihoda domov ali pred njihovim odhodom
iz taborjenja.

ODHOD IN 1. DAN TABORJENJA
Na tabor se letos odpravljamo z AVTOBUSOM, zato vas prosimo, da upoštevate nekaj pravil glede
prtljage. Podloge za spanje in spalne vreče povežite skupaj v čim bolj strnjeni samostojen paket, ki
ga morebiti privežete na velik nahrbtnik. S tem boste vodnikom in spremljevalcem olajšali nalogo
ob prevažanju opreme najmlajših. Spalna vreča naj bo v plastični vreči, da se ob morebitnem dežju
ne bo zmočila.
Vsak udeleženec naj ima pri sebi tudi kosilo in jutranjo malico za prvi dan taborjenja.
Piškotov in toaletnega papirja letos ne bomo zbirali zaradi praktičnih in logističnih razlogov.
Otrok naj ima nekaj denarja (10 evrov), saj se bomo podali vsaj enkrat v bližnjo vas. Ostale stroške,
ki jih bo morebiti imel otrok med taborjenjem, boste lahko poravnali z blagajno ob povratku v
Sežani in Novi Gorici (27. 7. 2017).
Odgovore na vaša vprašanja in dodatne informacije lahko prejmete pri vodnikih, pri starosti in
podstarosti organizacije ali pa po elektronski pošti na naslov info@tabornikirmv.it. Več o taboru in
našem delovanju si lahko preberete na spletni strani: www.tabornikirmv.it

Lep taborniški pozdrav!
Starosta organizacije
Andrej Marušič - Volnik

