JESENOVANJE 2019
POHORJE, 26.–29. 10. 2019

Drage tabornice, taborniki in starši!

Osnovni podatki
TRAJANJE: 26.–29. 10. 2019
LOKACIJA: Dominikov dom, Pohorje
CENA: 80€
SPANJE: Spali bomo na posteljah, s seboj
pa še vedno potrebuješ spalno vrečo, rjuho
in prevleko za vzglavnik.

Letos bomo jesenovali na Pohorju
(natančneje v naselju Slivniško Pohorje),
kjer bomo raziskovali jesenski gozd, se
zabavali na delavnicah, osvajali nova
znanja in spoznali nove prijatelje.
Pridruži se nam na tej nori dogodivščini!

VODSTVO
Brina Vukovič, jesenovodja
041 816 421
brina.vukovic@gmail.com

Jure Savnik, starešina jesenovanja
031 735 222
juresavnik@gmail.com
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rutka
potrjena zdravstvena izkaznica
spalna vreča
rjuha
prevleka za vzglavnik
gojzarji oz. pohodni čevlji
superge
copati
bunda
majice (kratki in dolgi rokavi)
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
trda podlaga
risalni pribor

PRIJAVA IN PLAČILO

POMEMBNI DATUMI

Prijavite se prek spletne prijavnice, ki jo
najdete
na
rodovi
spletni
strani
(zr.taborniki.si).

30. 9. – sestanek za starše ob 19h na
Zarnikovi 3

Plačate lahko preko našega
tekočega računa:

16. 10. – rok za prijave in plačilo

Društvo tabornikov Zmajev rod
Prijateljeva 2, 1000 Ljubljana
Št. računa: 02044-0018504445 (NLB)

26. 10. – zbor ob 9h pred športno
dvorano Tabor
29. 10. – povratek ob 17h pred
športno dvorano Tabor

Namen: jesenovanje + IME IN
PRIIMEK UDELEŽENCA

PRIJAVE IN PLAČILA ZBIRAMO
DO 16. 10. 2019.

TELEFONI IN ELEKTRONSKE NAPRAVE
Vse dni jesenovanja želimo preživeti čim bolj v stiku z naravo in drug drugim, zato bomo
vse elektronske naprave (telefone, tablice, ipd.) pustili doma. Da staršev ne bo skrbelo,
bomo vsak dan poslali elektronsko sporočilo s kratkim opisom dneva in nekaj fotografijami.
V nujnih primerih bo vodstvo jesenovanja še vedno dosegljivo na številkah, zapisanih v
brošuri. Prepričani smo, da bomo otrokom tako ponudili najbolj pristno izkušnjo življenja
v naravi in preživljanja časa s svojimi prijatelji.

