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NAROČILO IN IZMENJEVALNICA KROJEV
V soboto, 14.4 ob 14h – po rodovem mnogoboju – bo možno naročilo
krojev Zveze tabornikov Slovenije oziroma izmenjevanje starih,
otrokom že premajhnih krojev.
Kroj je pomemben del tabornikove uniforme, ki poleg rutke ostalim
ljudem sporoča, kdo smo. Kroje taborniki oblečemo ob svečanih
priložnostih kot so sprejem novih članov, podelitve veščin in priznanj,
začetki in konci novih akcij, ter seveda vsakodnevno ob dvigu in spustu
zastave na taborjenju. S krojem tabornik kaže na svojo urejenost ter
spoštovanje do zastave, taborništva in narave same. Poleg tega pa z
našitki veščin na kroju, ki jih tabornik osvoji vsako leto, vsak tabornik s
svojim krojem vsem ostalim kaže svoje znanje in izkušnje. Vodniki bi
zato radi spodbudili starše in tabornike, da razmislite o nakupu kroja,
saj je le ta predstavlja veliko več kot le še eno oblačilo v omari.
Vse tabornike, ki ste svoje kroje prerasli prosimo, da jih starši oziroma
vi sami prinesete s seboj na mnogoboj. Po mnogoboju bomo poskušali
izmenjati kroje, ki so komu preveliki, za te, ki so komu premajhni
oziroma obratno. Možno bo tudi pomeriti številke krojev, za naročilo
novih krojev za tiste, ki kroja še nimate.
Za dodatne informacije sem dosegljiva na telefonsko številko 041 429
262 (Ela).
Taborniški pozdrav,
Vodniki RMB

TABORNIŠKI FEŠTIVAL
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Prihaja april in z njim tudi dan Zemlje in dan tabornikov – 22. april! Letos bomo ta dan
Ajdovci obeležili nekoliko drugače in sicer z obiskom Taborniškega feštivala v Ljubljani. Na
Feštival se bomo odpravili v soboto, 21.4, ob 8.30, iz ajdovske avtobusne postaje.
Taborniški feštival je prireditev, ki jo za obeležitev tega dneva vsako leto pripravijo
ljubljanski taborniki v parku Tivoli. Na voljo bo preko 50 zanimivih, poučnih, športnih,
taborniških in ustvarjalnih delavnic. Veslali bomo po tivolskem ribniku, streljali z loki,
skušali pravočasno razvozlati izzive in se rešiti iz šotora pobega, najti pravo pot iz labirinta,
se preizkusili v hoji po slackline-u in še ogromno drugih, zabavnih reči. Poleg delavnic, ki jih
bodo pripravili taborniki, se bodo na svojih točkah predstavili policisti, gasilci, vojaki, Tačke
pomagačke, Zavod 404, Mini maker faire, Zavod za gozdove in mnogi drugi.
Delavnice bodo otroci obiskali skupaj s svojim vodom, po končanih delavnicah pa si bomo
vzeli tudi čas za sprehod po stari Ljubljani. Predviden povratek na ajdovsko avtobusno
postajo je tako ob 18h.
Cena: 5€
Prijave: prijavite se vodniku ali na spodnji telefon, NAJKASNEJE do 16.4. Prijava je veljavna
ob plačilu ali vodniku ali na naš TRR naslov (podatke najdete na spletni strani oz. prejšnjih
informatorjih).
Otroci naj imajo s seboj:
- vremenu primerna oblačila
- športno obutev (telovadne copate)
- malico za ves dan
- pijačo za cel dan ( vsaj 1,5l )
- zdravstveno izkaznico
- taborniško rutico, če jo ima
- veliko dobre volje
Za vse dodatne informacije sem dosegljiva na telefonsko številko 041 429 262 (Ela).
aborniški pozdrav!
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Z lepšim vremenom prihaja tudi več možnosti za preživljanje popoldnevov v naravi, kar
taborniki z veseljem izkoristimo za izvajanje vseh mogočih taborniških aktivnosti.
Kot vsako leto se bo tudi letos celoten rod zbral, da bomo skupaj povadili, ponovili ter se
naučili kakšne nove taborniške veščine kot so šotor, ogenj, orientacija in še mnoge druge.
Seveda pa si bomo čas vzeli tudi za kakšno taborniško igrico in druženje s prijatelji.
Rodov mnogoboj bo potekal 14.4 v Šturskem parku, z začetkom ob 9h in koncem ob 14h.
Otroci naj bodo primerno vremenu športno oblečeni in obuti, s seboj pa naj imajo svojo
taborniško rutko.
Udeležba je brezplačna, obvezna pa je prijava svojemu vodniku do najkasneje 12. 4!
Za malico in pijačo pa seveda poskrbimo mi
Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki 031 865 607 (Jakob) in 031 205
486 (Manca).
Taborniški pozdrav!

