PRIJAVA IN PLAČILO

VODSTVO JESENOVANJA IN
DODATNE INFORMACIJE

Prijavite se prek internetne prijave, ki jo najdete na
spletni strani Zmajevega rodu.

Starešina jesenovanja
Anže Ivančič (051 439 780)
ivancic.anze@gmail.com

lana.radon@gmail.com

ZM
A

PRIJAVE IN PLAČILA ZBIRAMO DO
23. 10. 2017

Jesenovodja
Lana Radon (030 650 525)

ROD LJUB
V
L
JE

NA
JA

Plačate lahko preko našega tekočega računa:
Društvo tabornikov Zmajev rod
Prijateljeva 2
1000 Ljubljana
TR: 02044-0018504445
Namen: jesenovanje + ime udeleženca

JESENOVANJE
2017

1951

Gorenje Jezero pri
Grahovem
28. 10. – 31. 10. 2017

OSNOVNI PODATKI
ČAS: 28. 10. – 31. 10. 2017
ZBOR: v soboto, 28. 10. 2017, ob 8.00 pred telovadnico
ŠD Tabor
VRNITEV: v torek, 31. 10. 2017, ob 18.00 na Taboru
LOKACIJA: Gorenje Jezero pri Grahovem
HRANA: Za hrano bosta skrbela naša kuharja, ki nam
bosta skuhala kosilo in večerjo, prav tako pa bomo
poskrbeli za zajtrk in popoldansko malico.

OPIS
Letos bomo jesenovali v lovski koči v bližini Gorenjega
Jezera, ki se nahaja na jugovzhodni obali Cerkniškega
jezera.
Čeprav nam bosta letni čas in cerkniški mraz kopanje
onemogočila, bomo lahko še vedno uživali v okoliških
notranjskih gozdovih v različnih taborniških in športnih
aktivnostih. Poleg spoznavanja čudovite narave in
taborniških veščin se bomo zabavali tudi z detektivskimi
igrami, ki nam bodo “kravžljale” možgane, ob večerih pa
bomo ob ognju in toplem čaju zapeli kakšno taborniško
pesem.

SPANJE: Spali bomo na tleh, zato s seboj potrebujete
spalno vrečo in podlogo za spanje (čim debelejša, tem
boljša). Primeren je debelejši armafleks, Turbo maximus
ali podobne podloge.
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CENA 70 € in vključuje:
• najem koče za štiri dni
• tri polne penzione
• prevoz
• organizacijo jesenovanja

rutka
potrjena zdravstvena izkaznica
spalna vreča
debelejša podloga za spanje
gojzarji
superge
copati
bunda
majice ali puliji
topel pulover ali flis
dolge hlače
spodnje perilo in nogavice za 3 dni
(računaj tudi na mokre dni)
kapa, rokavice, šal
brisača
pribor za osebno higieno
pisalni pribor
trda podlaga
čutara
baterija
manjši nahrbtnik za izlete.

Telefoni in druge elektronske naprave so na
jesenovanju nezaželeni in bodo v primeru motenja
programa odvzeti.

Ali bo tudi letos naslov rodovega Sherlocka pripadel
Benjaminu? Kdo bi vedel? (Verjetno samo Sherlock. Pa
Benjamin.)

