Taborili bomo na tabornem prostoru v bližini vasice
Dolnji Kot, sredi neokrnjene narave ob reki Krki.

POMEMBNI DATUMI

VODSTVO
George Heath, taborovodja
031 482 407
georgereubenheath@gmail.com

Anže Ivančič, starešina tabora
051 439 780
ivancic.anze@gmail.com

Obvezna oprema:
• rutka
• kroj oz. rodova majica
• spalna vreča
• armafleks
• lažji pohodni čevlji
• lahko obuvalo (sandali, all starke)
• nepremočljiva vetrovka
• pulover
• kratke majice (10 kom)
• dolge majice (3 kom)
• kratke hlače (3 kom)
• kavbojke oz. hlače na pas
• trenirka
• navadne nogavice (10 kom)
• debele/pohodne nogavice (3 kom)
• spodnje perilo
• kopalke
• brisača
• pribor za osebno higieno (ščetka, pasta, milo)
• kapa, klobuk ali drugo pokrivalo
• sončna očala
• krema za sončenje
• Autan
• menažka in jedilni pribor
• čutara
• pisalni pribor (GEO trikotnik, šestilo, barvice)
• trda podlaga
• baterija (svetilka)
• zdravstvena izkaznica in morebitna zdravila
• manjši nahrbtnik (pohodni – minimalno 15 litrov)
• bela rjuha (ki je ne uporabljate več)
Priporočamo:
• šotorsko krilo
• kompas
• švicarski nož ali pipec
Oprema naj bo zložena v PVC vrečkah! Otrok naj
aktivno sodeluje pri pakiranju. Svetujemo, da pri mlajših
udeležencih opremo označite.

TABOR 2017

ROD LJUB
V
L
JE

NA
JA

13. 6., rok prijav in rok za prvi obrok
26. 6., rok plačila za drugi obrok
2. 7., zbor ob 8:00 pred dvorano ŠD Tabor, odhod proti
taboru z avtobusom
9. 7., dan staršev, ki se začne ob 10:00 na tabornem
prostoru. Starši svoje male tabornike po obilnem
pikniku in zanimivem taborniškem programu odpeljete
domov.

SEZNAM OPREME

ZM
A

LOKACIJA

1951

DOLNJI KOT
2.7. - 9.7.2017

DRAGE TABORNICE, TABORNIKI IN
STARŠI!

TELEFONI IN ELEKTRONSKE
NAPRAVE

PRIJAVA, TABORNINA IN PLAČILNI
POGOJI

Obveščamo vas, da bomo letos taborili ob reki Krki, na
čudovitem prostoru v bližini naselja Dolnji Kot.
Letošnji program bo še posebej zanimiv, saj bomo po
več letih zopet izvedli tematski tabor, tema pa zaenkrat
ostaja še skrivnost.

Ves teden dni taborjenja želimo preživeti čim bolj v stiku
z naravo. Zato smo se odločili, da letos vse elektronske
naprave (mobitele, PSP, mp3 player-je, ipd.) pustimo
doma. Da staršev ne bo skrbelo, bomo vsak dan
poslali e-mail s kratkim opisom poteka dneva in nekaj
fotografijami. Prepričani smo, da bomo otrokom tako
ponudili najbolj pristno izkušnjo življenja v naravi in
preživljanja časa s svojimi prijatelji. V nujnih primerih
bo vodstvo tabora še vedno dosegljivo na številkah,

1. Če si član (imaš poravnano članarino za leto 2017),
s starši izpolni spletno prijavnico najkasneje
do ponedeljka, 13. 6. – prijavnico najdeš na naši
spletni strani http://zr.rutka.net.

Brez skrbi – še vedno bomo taborili v šotorih, šli na bivak
in peli pod zvezdami, tako da ne boste prikrajšani za
nobeno taborniško izkušnjo. Novi člani boste ob koncu
taborjenja sprejeti v našo veliko družino, dobili pa boste
tudi svoje taborniško ime.
Veselimo se, da se bomo kmalu skupaj podali novim
dogodivščinam naproti. Pohitite in se prijavite na tabor
preko spletne prijavnice na http://zr.rutka.net do
ponedeljka, 13. 6. 2017.

zapisanih na tej brošuri.

DAN STARŠEV
Dan staršev bo v nedeljo, 9. 7. Kot vsako leto bomo
organizirali druženje – piknik za starše. Starši lahko
prinesete kaj za na žar, kakšno prilogo ali sladico.

2. Prvi obrok tabornine v višini 65 € plačaj do
13. 6. 2017.
3. Do 26. 6. 2017 plačaj drugi obrok v višini 65 €.
4. Skupaj s starši se udeleži informativnega sestanka
staršev in udeležencev, ki bo v ponedeljek, 29. 5.,
ob 20:00 v naši taborniški sobici na Komenskega
22 v Ljubljani, kjer boste seznanjeni z vodstvom,
programom, obvezno opremo, življenjem v taboru,
dnevom staršev, odgovarjali pa bomo tudi na vaša
vprašanja.
5. Če še nisi poravnal članarine, jo lahko plačaš skupaj
s tabornino (cena članarine je 60€).Tabornina znaša
130€. Celotno tabornino je potrebno poravnati do
26. 6., plačati pa jo je treba na naš skupni tekoči
račun:
Društvo tabornikov Zmajev rod
Prijateljeva 2
1000 Ljubljana
Št. računa: 02044-0018504445 (NLB)
Namen: Tabornina »ime taborečega«
Pri plačilu obvezno napišite ime svojega otroka.

