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Članarina je enkratni znesek, ki ga član roda poravna vsako leto in zajema različne stroške tako
Zveze tabornikov Slovenije kot našega rodu. Članarina tudi letos ostaja nespremenjena, 40 € na
člana. Članarina za dva ali tri člane iz iste družine je 30 € na člana.
Del članarine (cca 14 € na člana + 47 € - enkratni znesek za prijavo rodu na ZTS)
odvedemo na transakcijski račun Zveze tabornikov Slovenije za skupne naloge.
Tako zbrana sredstva bodo namenjena:
▪ za odgovornostno zavarovanje vodnikov in drugih funkcionarjev,
▪ za literaturo za vodniške in inštruktorske tečaje ter Taborniški vestnik,
▪ za delo območnih zvez,
▪ za mednarodne članarine,
▪ za materiale za promocijo in propagando,
▪ za mesečno revijo Tabor, ki jo prejme vsak prijavljen član in
▪ za državne mnogoboje.
Razlika ostane društvu. Zbrana sredstva bomo porabili za nemoteno delo rodu in
nakup opreme, ki jo potrebujemo za taborjenja in druge akcije ter za nakup
programskih potrebščin za izvajanje osnovnega programa na vodovih srečanjih ter
nakupu druge opreme. Predvsem pa so sredstva iz članarine namenjena za kritje
dela stroškov rodovih akcij; nekaterih (sploh domačih) pa v celoti. Vsak prijavljen
član bo prejemal sprotna glasila RMB informator, oznake veščin in stopenj znanja,
Novi člani družin in kluba bodo prejeli taborniške rutke.
Sredstva iz članarine so namenjena tudi za usposabljanje kadrov in razvoj
organizacije.
PLAČILO: Na TRR Roda Mladi bori Ajdovščina, Cesta IV. Prekomorske 61A, 5270 Ajdovščina pri Novi KBM Ajdovščina SI56 0475 1000 0421 467. SEPA sklic je OTHR, namen plačila pa OBVEZNO »članarina-ime in priimek otroka«. Sklic: 99.
Članarino, lahko plačate v dveh obrokih:
- 1. obrok do 31.10. 2017 – 20€
- 2. obrok do 30.11.2017 – 20€
Ta dan, 30.11.2017 je tudi zadnji rok za plačilo članarine. Za člane, ki članarine
do tega datuma ne boste poravnali, bo le-ta višja za 5 €.
Posebej pomembno je, da vsi oddate EVIDENČNI LIST, zato ga tisti, ki ga še niste, obvezno
oddajte čimprej svojemu vodniku.
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Moka, kvas, sladkor, voda,…
To so ene izmed glavnih sestavi, ki z ljubeznijo in z veliko truda ustvarijo hrustljav kruh. Prav takšnega peče tudi pek z imenom Mišmaš. Zvečer, ko vsi zaspijo gre ta v klet, zaklene vrata ter glasno
tleskne s prsti. In en, dva, tri iz vseh kotov se usujejo miške, ki dobremu peku pomagajo pri peki
kruha.
Letos so bomo MČ-ji odpravili v čarobni svet pekarne Mišmaš in spoznavali skrivnosti tega. Začetek potovanje se bo pričel v soboto, 27.10.2017 ob 9.00 na Slapu pri Vipavi. Od tam se bomo peš
odpravili proti Ajdovščini. Naše potovanje bo polno nalog, izzivov, ki nam bodo razkrile čarobni
svet peka Mišmaša in njegovih pomočnikov. Pekarno bomo zaprli ob 14.00, ko lahko MČje pridete
iskat v Dolenje. Točno lokacijo vam bodo na dan izleta še sporočili vodniki.
Letošnji izlet je brezplačen. Prijave lahko oddate do 20.10.2017 vodniku Vašega otroka. V primeru morebitne odjave to prav tako čimprej sporočite vodniku Vašega otroka.
S seboj potrebujejo:
Pijačo cca 1l,
Športno obutev in oblačila (trenerka in telovadni copati)
Malico,
Taborniško rutko, če jo že imaš,
Veliko dobre volje
Za več vprašanj sva Vama dosegljive na telefonskih številkah: 040 636 841 (Veronika Durn), 051
432 426 (Neja Marc).
Taborniški pozdrav!
Veronika Durn, Neja Marc
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Zdravo GGji!
Kot vsako leto se bomo tudi letos odpravili na Kovk, kjer bomo preživeli super jesenski vikend.
Jesenovanje je odličen način za začetek jesenskih počitnic v najboljši taborniški drućbi, tema
jesenovanja pa za zdaj ostaja še skrivnost! Na avtobusni postaji v Ajdovščini se bomo dobili 27
oktobra ob 15.00 - na pot se odpravljamo z javnim prevozom zato ne zamujaj! Na Kovku bomo
uživali in pridobivali nova znanja do nedelje 29 oktobra, ko boste svoje starše pričakali ob 14.00
in z njimi odšli domov.

Cena akcije je 10€. Jesenovanje ob prijavi plačaš svojemu vodniku.

Da te na Kovku ne bo zeblo in boš brez skrbi pa ne pozabi na:
• Topla oblačila
• Pohodne čevlje/ močnejše telovadne copate
• Spalno vrečo
• Toaletni pribor (zobna ščetka, zobna pasta, brisača)
• Naglavno svetilko
• Rutko
• Obilo dobre volje

Prijave na jesenovanje pričakujemo do 20.10.2017.
Za vse dodatne informacije kliči Maruša Čermelj (031 558 265).

Taborniški pozdrav !
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Leto je naokoli in čas je, da začnemo taborniško leto kot se spodobi. Začeli ga bomo z GG SPOOT
srečanjem v Ajdovščini, ki bo potekalo med 21. 10 in 22.10.
Zbrali se bomo v soboto 21. 10, ob 8:45, na parkirišču ŠC Police. Druženje pa bomo zaključili v
nedeljo 22. 10 do 14 ure.
Ker bo to prav posebna akcija, imejte s seboj zloženo v nahrbtniku:
Spalno vrečo
Armafleks
Topla oblačila za 2 dni
Primerno obutev (močnejše telovadne copate)
Anorak
Taborniško rutico
Veliko dobre volje
Cena srečanja je 10 eur. Poravnate jo v enkratnem znesku na TRR Roda Mladi bori Ajdovščina,
Cesta IV. Prekomorske 61A, 5270 Ajdovščina pri Novi KBM Ajdovščina SI56 0475 1000 0421
467. SEPA sklic je OTHR, namen plačila pa OBVEZNO »GG SPOOT – ime otroka«. Sklic: 99.
Prijave sprejemamo do 13. 10 na elektronskem naslovu katja.premrl95@gmail.com oziroma
bizjak.niki@gmail.com.

Taborniški pozdrav!
Katja Premrl in Niki Bizjak

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.

