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UVODNIK INFORMATOR 2017 /2018
Zopet je šolsko leto naokoli in pred vami je ogromno novih izkušenj in taborniških
izzivov. Taborništvo nam da ogromno priložnosti za pridobivanje novih znanj, veščin,
nauči nas sodelovanja, odgovornosti in discipline. Zato se potrudite in udeležuje vseh
akcij in sestankov, da vam bodo taborniki in taborniški način življenja prišel pod
kožo ter postal del vas.
Pri tabornikih je zelo pomembna še ena vrednota, ki jo v svetu na žalost vedno bolj
dajemo na stranki tir. Taborniki spoštujemo in živimo z naravo! Priča smo številnim
naravnim nesrečam, ki so vsako leto močnejše in pogostejše. Poplave, orkani, ujme,
suše, vse to so sporočila narave, ki jih že vrsto let preziramo ter smatramo kot nekaj
samoumevnega.
Ukrepi naših voditeljev so na področju varovanja okolja precej klavrni ali celo
destruktivni, zato lahko največ napravimo le sami. Zato pozivam vse taborniške vode,
da bodo mesečno napravili 1 dobro dejanje za naše okolje (čiščenje okolice, reke,
zbiranje starega papirja, reciklaža odpadkov v kaj uporabnega ali kar koli drugega,
kar bo prispevalo k ohranjanju temelja našega življenja – narave).
Aktivnosti bomo po vodih vodili na spletni strani, najbolj priden vod pa seveda čaka
nagrada.
Ideje, kako prispevat k ohranjanju okolja pa nam lahko posredujete prav vsi:
taborniki, starši, upokojeni taborniki in taborniški simpatizerji na naslednja e-mail
naslova:
ana_velikonja@yahoo.com
ela.kranjc@gmail.com
Veseli bomo vsakega predloga in ideje!
Z naravo k boljšemu človeku!
Ana Velikonja,
Starešina RMB
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LETNI PLAN AKCIJ
Vsako leto vodniki za naše tabornike poleg tedenski vodovih srečanj organiziramo še
eno- in večdnevne akcije, na katerih se lahko taborniki družin MČ in GG med seboj
še bolj spoznajo, družijo in uživajo v taborniških aktivnostih.
Letos bomo poskušali letni plan akcij nekoliko prenoviti, tabornikom ponuditi nekaj
novih akcij in vas ponovno povabiti na najbolj priljubljene akcije prejšnjih let. Tako
bodo točni datumi vseh izletov, zimovanj, jesenovanj in drugih akcij znani oktobra –
tako v Informatorju št. 2 kot na naši spletni strani http://rmb.rutka.net/.
Prav tako pozorno spremljajte prihajajoče informatorje za okviren DATUM
TABORJENJA 2018, da se boste lahko že pred zimo pripravili na največjo
dogodivščino prihajajočega poletja !
Taborniški pozdrav,
Vodniki RMB

EVIDENČNI LIST
OBVEZNO izpolnite VSE TOČKE evidenčnega lista ter ga na prvem srečanju oddajte
VODNIKU VAŠIH OTROK ali skenirano pošljite na mail: ela.kranjc@gmail.com.
Podatke potrebujemo izključno za lažje in racionalnejše delovanje. Hranili jih bomo v
skladu z veljavnimi predpisi. Prosimo, da podatke izpolnite starši.

Ime in priimek člana: ______________________________________________
Vod: _______________________ ime vodnika:________________________
Datum rojstva: ___________________________________________________
Naslov: _________________________________________________________
Poštna št. ______________________, pošta ____________________________
E-mail (član), če ga imaš:
________________________________@_____________________________
E-mail (starši), če ga imate:
________________________________@_____________________________

GSM (član), če ga imaš:_________________________________________
GSM (starši), če ga imate: _________________________________________
GSM (starši), če ga imate: _________________________________________
Na svoj e-mail želim prejemati rodova obvestila (Informator):
DA NE

Podpis člana __________________________
Podpis staršev __________________________
Spremljate nas lahko tudi na spletni strani: http://rmb.rutka.net/ ter socialnem
omrežju Facebook.
Vsi podatki so obvezni. Nepopolnih evidenčnih listov ne bomo sprejemali, kar
pomeni, da vas ne bomo mogli prijaviti na Zvezo tabornikov Slovenije.

