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OBČNI ZBOR DRUŠTVA TABORNIKOV ROD MLADI
BORI AJDOVŠČINA
Vabimo vas na občni zbor, ki bo v petek, 19. 10. 2018, ob 19ih v
prostorih Mladinskega centra v Palah.
Dnevni red:
1) Izvolitev delovnega predsedstva.
2) Programsko poročilo za leto 2017/2018.
3) Finančno poročilo za leto 2017 in delno finančno poročilo za
leto 2018
4) Izvolitev novega vodstva.
5) Programski načrt za leto 2018/2019.
6) Članarina za leto 2019.
7) Kovk – stanje in načrti za prihodnost.
8) Razno.
Vljudno vabljeni!
Ana Velikonja,
starešina RMB
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GG SPOOT – obvestilo
Novo šolsko leto se je že pričelo, z njim pa tudi taborniške akcije. 20. oktobra
2018 se bomo z GG-ji udeležili GG SPOOT srečanja, ki bo letos potekalo v
taborniški koči v Čepovanu nad Novo Gorico. Srečanje bo potekalo med 20. in
21. 10. 2018. Do tja se bomo peljali z avtobusom.
Dobimo se v soboto, 20. 10. 2018 ob 7.45 na avtobusni postaji v Ajdovščini. Ker
gremo skupaj z rodovoma iz Idrije in Spodnje Idrije bodite točni, saj nas avtobus
ne bo čakal. Akcija se bo zaključila v nedeljo, na avtobusno postajo v Ajdovščino
pa se bomo vrnili okrog 16h.
Ker je akcija dvodnevna, s seboj obvezno prinesite:
- rutko
- spalno vrečo in armafleks
- copate za po telovadnici
- primerna topla oblačila za 2 dni
- močnejšo obutev
- zdravstveno izkaznico
- plastenko za pijačo
Prijavite se lahko svojemu vodniku, najkasneje do 10. 10. 2018. Cena akcije je
20€ in vključuje
prevoz, hrano in nastanitev. Če sta prijavljena dva otroka iz iste družine je cena
15€ na osebo. Ob prijavi obvezno s seboj prinesite tudi denar, drugače se prijava
ne bo upoštevala.
Za vse dodatne informacije sem vam dosegljiva na e-mail jez.manca@gmail.com
ali na telefonsko
številko 031/205-486.
Lep taborniški pozdrav,
GG načelnica,
Manca Jež

