
Taborjenje 2015
Rod Belega Konja in Rod Polde Eberl - Jamski

26. julij - 4. avgust

Drage tabornice in taborniki,
spoštovani starši !

Temperature počasi postajajo višje, dnevi vse daljši,
otroci v šolskih klopeh pa vse bolj nemirni. Čutijo
namreč, da se približuje poletje, ki ga vsako leto še
posebej zaznamuje taborjenje. To je gotovo edin-
stvena in nenadomestljiva izkušnja za vsakogar, ki
želi v polni meri izkusiti taborniško življenje, ki le
na tedenskih sestankih ne more biti tako pristno kot
teden dni v naravi. Kot vsako leto bomo vodniki in
nosilci drugih funkcij iz rodu Polde Eberl - Jamski
in iz rodu Belega Konja poskrbeli, da bomo doživeli
nepozabno taborjenje in odšli domov z obilico novih
znanj in prijetnih spominov na poletna doživetja.

Figure 1: večni ogenj

Taborili bomo v Mirtovičih ob reki Kolpi, na lokaciji,
ki nam omogoča marsikaj: kopanje in veslanje po
reki, raziskovanje okoliških gozdov, orientacijske po-
hode po okolici, mnoge nenavadne lokacije za bivak,
posedanje ob večernem ognju, opazovanje jasnega
nočnega neba, postavljanje šotorov ter pionirskih ob-
jektov ... In še mnogo več! Učili se bomo taborniških
spretnosti, se naučili novih iger, se podali na blatno
progo doživetij in v delavnicah spoznavali svet okoli
nas. Kot vsako leto bomo jedli okusno hrano, ki nam
bo povrnila energijo po napornih dneh, preživetih na
svežem zraku in v gibanju, daleč stran od računal-
niških in drugih ekranov..

Taborjenje nedvomno poskrbi za obilico zabave,
zaradi česar se otroci in tudi starejši tja z vesel-
jem vračamo leto za letom. Ne gre pa poz-
abiti, da so taborniške aktivnosti skrbno pripravl-
jene tako, da se otroci skozi igro in izkušnje učijo
večje samostojnosti, sprejemanja odločitev, sodelo-
vanja v skupinah, medsebojne pomoči in raznovrst-
nih znanj, ki širijo obzorja. Koristi tako preživetega
tedna je tako še precej več, kot jih popisujemo na
vabilu. Poleg članov rodu ste na taborjenje vabljeni
tudi nečlani, ki bi si želeli doživeti tovrstno izkušnjo,
seveda ob naknadno poravnani članarini rodu. Ne
odlašaj s prijavo in se vključi v zgodbo
Taborjenja 2015!

Plačilo

Tabornino lahko poravnate z nakazilom na naš
tekoči račun. Tabornino je možno poravnati v dveh
ali treh obrokih.
Tabornino morate poravnati pred začetkom tabor-
jenja.

Društvo tabornikov Rod Polde Eberl - Jam-
ski
Cesta Borisa Kidriča 11 A
1410 Zagorje ob Savi
TRR: SI56-6100-0000-3470-037
(odprt pri Delavski hranilnici)

cena taborjenja in rok prijav

Cena letošnjega taborjenja je 150 evrov za člane in 180 evrov za nečlane.
Za drugega in tretjega člana družine je cena nižja za 30 evrov.
Prijave sprejemamo do 1. julija 2015
Sestanek za starše bo 19. julija 2015 ob 18:00 v prostorih RBK
Mladoletnim prijavnico izpolnijo starši ali skrbniki, za vsakega otroka posebej.

Figure 2: zboooooor!

Kontaktne informacije
•Starešina tabora: Tina Krautberger, RPE-J
•E-mail: tina.krautberger@gmail.com
•Tel: 031 805 825
•Taborovodja: Urban Čuješ, RBK
•E-mail: urban.cujes@gmail.com
•Tel: 041 560 296

Prijavnica

Podatki otroka

Ime in Priimek

Naslov:

Datum rojstva:

Velikost majice:

Prehrana: navadna ali vegetarjanska
Zdravstevene omejitve: alergije,bolezni

Podatki starša ali skrbnika

Ime in priimek

E-mail:

Tel.Številka:

Dovoljujem, da se naš otrok udeleži taborjenja
2015 v organizaciji Društva tabornikov RPE-J
Zagorje in Društva tabornikov RBK Slovenske
Konjice, ki izvajata zastavljen taborniški program,
s katerim smo seznanjeni. Dovoljujem tudi uporabo
zgoraj navedenih podatkov in na taborjenju nastalih
fotografij za potrebe rodu. Društvi se zavezujeta,
da bodo podatki varovani v skladu z zakonodajo.
V kolikor bo otrok vzel s sabo video igrice, mobitel
ali podobne elektronske naprave, mu bodo za čas
taborjenje odvzete. Jamčim, da so vsi podatki
popolni in pravilni.

V/na:

Dne:

Podpis:
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