OSNOVNI PODATKI
ČAS: 27.-30. 10. 2018
ZBOR: v soboto, 27. 10. 2018, ob 9:00 pred
ŠD Tabor
VRNITEV: v torek, 30. 10. 2018, ob 17:00
pred ŠD Tabor
LOKACIJA: Marindol v Beli krajini
HRANA: Vsak dan bomo za vas pripravili
kosilo in večerjo, prav tako pa bomo poskrbeli
za zajtrk in popoldansko malico.
SPANJE: Spali bomo na posteljah, s seboj pa
še vedno potrebujete spalno vrečo in prevleko
za vzglavnik.
CENA 70 € VKLJUČUJE:
• najem koče za štiri dni
• tri polne penzione
• prevoz
• organizacijo jesenovanja

VODSTVO
Veronika Vidmar, jesenovodja
031 567 832
veronikavidmar01@gmail.com
Jure Savnik, starešina jesenovanja
031 735 222
juresavnik@gmail.com

SEZNAM OPREME

JESENOVANJE 2018

Obvezna oprema:
• rutka
• potrjena zdravstvena izkaznica
• spalna vreča
• prevleka za vzglavnik
• armafleks
• gojzarji
• superge
• copati
• bunda
• majice
• topel pulover
• dolge hlače
• spodnje perilo in nogavice za 3 dni
(računaj tudi na mokre dni)
• kapa, rokavice, šal
• pribor za osebno higieno
• čutara
• baterija
• manjši nahrbtnik za izlete
GG-ji (6. razred in starejši) potebujejo tudi:
• trda podlaga
• risalni pribor

MARINDOL
27. 10. - 30. 10. 2018

DRAGE TABORNICE,
TABORNIKI IN STARŠI!
Letos bomo jesenovali v Marindolu, majhni vasi v
Beli krajini.
Kot vsa leta prej, bomo odkrivali okolico, se zabavali na mnogih delavnicah, osvojili nove veščine in
spoznavali nove prijatelje.
Zato se že zelo veselimo tvoje družbe na tej nori
dogodivščini, ki ji pravimo jesenovanje.

TELEFONI IN ELEKTRONSKE
NAPRAVE
Vse dni jesenovanja želimo preživeti čim bolj v
stiku z naravo, zato smo se odločili, da vse
elektronske naprave (telefone, iPade in
iPode itd.) 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 jesenovanja še vedno
dosegljivo na številkah, zapisanih na tej brošuri.

PRIJAVA IN PLAČILO
Prijavite se prek spletne prijave, ki jo najdete na
spletni strani Zmajevega rodu (zr.taborniki.si).
Plačate lahko preko našega tekočega
računa:
Društvo tabornikov Zmajev rod
Prijateljeva 2
1000 Ljubljana
TR: 02044-0018504445
Namen: jesenovanje + IME UDELEŽENCA

PRIJAVE IN PLAČILA ZBIRAMO DO
10. 10. 2018.
V primeru, da do konca prijav ni prijavljenih
25 udeležencev, jesenovanje odpade.

SESTANEK ZA STARŠE
bo v ponedeljek, 24. 9., ob 20:00 na
Zarnikovi 3, kjer boste seznanjeni z vodstvom,
programom, obvezno opremo, odgovarjali pa
bomo tudi na vaša vprašanja.

