Prijavnica taborjenje 2017
*Izpolni tabornik:
Ime in priimek:_________________________
Naslov:_________________________________
Datum rojstva:___________________________
Taboril bom od __________ do ____________.
*izpolni odgovorna oseba:

NEZAŽELJENA OPREMA:

Kalkulator

Večje vsote denarja ( max.
20€)

Sladkarije ( bodo
zaplenjene 1. dan in jih ne
vračamo!)- v taboru obstaja
nevarnost mravelj!
Obvezna oprema za taboreče
(razen otroci 1. razreda) je
švicarska britvica.

Spodaj podpisan/a:_______________________
prijavljam svojega otroka na taborjenje 2017.
S tem se zavezujem, da bom poravnal /a
tabornino do 30. junija 2017.
Kot prijava velja izpolnjena ta prijavnica in
poravnan vsaj en obrok tabornine.

NAMIG: Taboreči se bodo
umivali v reki, zato naj imajo
s seboj BIO MILO in BIO
ŠAMPON, ki ne onesnažuje
reke in njene okolice!

Plačilo: Tabornino poravnate na sestanku staršev za taborjenje (9.6.2017).
TABORNINE NE PRINAŠAJTE NA VODOVE
SESTANKE!
Kraj in datum:
___________________________
Kontaktna št.:___________________________
Zdravstvene posebnosti otroka, na katere
moramo biti pozorni: _____________________
_______________________________________
_______________________________________
Ostalo: ________________________________
_______________________________________
Podpis:_________________________________

Vso potrebno opremo imejte zloženo v velikem nahrbtniku
(potovalke in kovčki za taborjenje niso dovoljeni!) za bivakiranje, pohode in izlete v naravo
otroci NUJNO potrebujejo tudi
srednje velik nahrbtnik (25L50L)- nahrbtnik naj bo tolikšen,
da gre vanj spalna vreča, oprema
za enodnevno bivakiranje in
nekaj hrane, ter čutarica.

TABORJENJE 2017
Poletje je pred vrati, prav tako počitnice in z
njimi tudi že težko pričakovano taborjenje.
Letos se bomo odpravili nazaj k reki Nadiži.
Kot vsako leto bomo tudi letos preživeli
nepozabne taborniške avanture v osrčju
narave.
ODHOD IN VRNITEV:
Na taborjenje se bodo najprej odpravili GG-ji
( starost 11-15 let) v ponedeljek, 10.7 2017,
ob 8 zjutraj iz avtobusne postaje v
Ajdovščini.
MČ-ji (starost 7-11 let), pa se nam bodo
pridružili kasneje in sicer v četrtek 13.7.2017
ob 8 zjutraj iz avtobusne postaje v
Ajdovščini. Taborjenje bomo skupaj s starši
zaključili v četrtek, 20.7.2017 ob 14.00, ko
svoje otroke pridete iskati na taborni
prostor.

Prijavnice zbiramo v petek 9.6.2017 le
OSEBNO, ta dan bo potekal tudi
sestanek s starši o taborjenju ob 18.00 v
taborniških prostorih v Palah. Taborniki
iz voda Krompiriji in Banane lahko
pridejo sami na sestanek.
Denar prinesete na sestanek o
taborjenju.

CENA TABORJENJA:
GG taborjenje** (10 dni), cena 120 €
MČ taborjenje (7 dni), cena 90€
Tabornino lahko poravnate v dveh
obrokih, za MČ tabornina (1. in 2. obrok po
45€) in GG tabornina (1. in 2. obrok po 60€)
1.
obrok, 9.6.2017 poleg prijavnice
2.
obrok, 30.6.2017 ob 18.00 v Plah
**Udeleženci, ki gredo tudi na ZLET
plačajo le en obrok.

VODSTVO TABORJENJA:


Ela Kranjc, taborovodja, v času taborjenja dosegljiva na tel.: 041 429 262



Starosta tabora, v času taborjenja bo
Andreja Lozar dosegljiva na tel.: 040
826 142



Medicinska sestra Katja Premrl



Jakob Remškar in Veronika Durn, MČ
programovodji



Niki Bizjak in Maruša Čermelj, GG
programovodji

Pri pakiranju naj vam tabornik pomaga, saj bo tako lažje
našel svoje stvari. Zaradi lažjega iskanja vam svetujemo, da
obleke spakirate v polivinilaste vrečke, na katere tudi napišete kaj vsebujejo in obleke označite z kraticami otrokovega
imena.
SEZNAM OPREME:



Blazino za napihnit/samonapihljivko in armafleks (za
bivakiranje)



Toplo spalno vrečo, (otroci, ki imajo probleme z
močenjem postelje naj imajo s seboj rezervno spalno
vrečo)



Zimsko pižamo ali trenerko za spanje



Baterijsko svetilko z dodatnimi baterijskimi vložki!



Vse potrebne obleke (dovolj spodnjega perila za 8
oziroma 11 dni, nogavice za 8 oz. 11 dni, kratke in
dolge hlače, kratke in dolge majice, obvezno je tudi
kakšno toplejše oblačilo– debelejša majica flis, lažja
bunda) otroci se na taborjenju hitro umažejo in
zmočijo, zato naj imajo s seboj več oblek, kot jih
običajno doma porabijo!



Anorak ali palerino, dežnik



Kopalke in kopalno brisačo



Obutev (lahko obutev– natikači, obutev za po vodi,
vsaj dvoje telovadne copate ter ene močnejše pohodne čevlje ali dodatne močnejše telovadne copate)



Pribor za osebno higieno (brisače, zobna ščetka in
zobna pasta, milo, šampon, glavnik,…)



Zaščito za sonce (krema z visokim zaščitnim faktorjem, sončna očala in klobuk ali kapo)



Zaščito za komarje in klope (Off, Autan,...) in za posledice(Kamagel,…)



Jedilni pribor: velik globok in nizek krožnik (posodo)
z ročajem in jedilni pribor (vilica, žlica, nož) ter kozarček ali čutaro za pijačo. Posodo naj imajo otroci
zaradi sušenja spravljeno v bombažni vrečki.
`Vojaška menažka´ je zaradi oteženega pomivanja le te in nalaganja hrane vanjo manj primerna.



Čutara ali več plastičnih 0,5 plastenk



Švicarska britvica (britvica naj ima varovalo!)



Taborniško rutko, izkaznico ter taborniško srajco (le
ta naj bo zložena na vrhu nahrbtnika)- kroj bo
mogoče naročiti na dan sestanka 9.6.2017



Kartico zdravstvenega zavarovanja in osebno izkaznico ali potni list.

Obiski staršev v času taborjenja niso
zaželeni, zato prosimo, da to upoštevate.

Za vse dodatne informacije glede taborjenja
(prijave, prtljaga in drugo) smo pred začetkom
taborjenja in tudi med samim taborjenjem
dosegljivi kadarkoli na telefon 041 429 262
(Ela) ali preko elektronske pošte:
ela.kranjc@gmail.com
Pobarvaj me

Spodaj podpisani/a ___________________ mama/oče
otroka ____________________ ki se bo udeležil/a
letošnjega taborjenja rodu Mladi bori Ajdovščina, dovoljujem,
da se moj otrok udeleži v okvir taborjenja pripravljenih
izletov, prenočevanj na prostem, da se udeleži dejavnosti v
naravi, da se vozi v spremstvu vodnikov in vodnic in potuje z
avtobusom, osebnim avtomobilom oz. vlakom, da se
fotografije, na katerih je moj otrok objavijo na spletu ali v
fotoalbumu taborjenja, da se otrokovi osebni podatki
obdelujejo za namen evidence, organizacije ter izvedbe
aktivnosti taborjenja in za vse uradne prijave. Dovoljujem, da
vodstvo taborjenja oskrbi manjše poškodbe (odrgnine,
udarnine) in pike žuželk (ose,klopi) ter otroku v skladu z
navodili za uporabo proizvajalca da analgetik (Lekadol,
Daleron, Aspirin). V primeru neurgentnih stanj ,ki bi
zahtevala zdravniško oskrbo, dovoljujem prevoz otroka do
najbližjega Zdravstvenega doma. V primeru urgentnih stanj
bo vodstvo taborjenja zagotovilo prevoz z reševalnim
vozilom. Ta izjava velja kot dovolilnica za spremstvo. Nadalje
izjavljam, da sem se s svojim otrokom pogovoril o primernem
obnašanju na taborjenju in prevzemam odgovornost za
posledice, ki bi nastale v primeru, da moj otrok pri izvajanju
aktivnosti ne bi upošteval navodil vodstva taborjenja.
Taborniški rod Mladi bori odvezujem odgovornosti v zvezi z
morebitnimi telesnimi poškodbami, ki bi otroku nastale pri
izvajanju aktivnosti, pri katerih je bila zagotovljena dovolj
visoka stopnja varnosti oziroma so dana dovolj natančna
navodila in opozorila, ki pa jih otrok navkljub opominom ni
upošteval, v zvezi z izgubo in poškodbami opreme, ki jo bo
imel moj otrok s seboj na taborjenju, zlasti tiste opreme, ki je
bila odsvetovana v seznamu opreme za taborjenje. V
primeru neupoštevanja navodil in opominov vodstvu
taborjenja dovoljujem, da otroka izloči iz aktivnosti oziroma
da otroka v primeru hujši disciplinskih kršitev, ki ogrožajo
njega in/ali druge taboreče in jih povzroča navkljub pogovoru
in opominom izloči iz taborjenja. V tem primeru ga bom
prišel/a iskat na taborni prostor. Obvezujem se, da bom v
primeru, da bo moj otrok poškodoval oziroma uničil opremo v
lasti taborniških rodov ali opremo drugih taborečih, povrnil
vso nastalo škodo in s tem povezane stroške.
Izjavljam, da sem vodstvo taborjenja pisno obvestil o vseh
morebitnih zdravstvenih posebnostih in posebnih potrebah
mojega otroka na prijavnici na taborjenje.
Kraj in datum:________________________________
Podpis:_____________________________________

