
Pozor!: Tabornino je možno poravnati le prek

transakcijskega računa na Društvo tabornikov Rod

svobodnega Kamnitnika, Studenec 15, 4220 Škoja Loka,

TRR SI56 6100 0002 0485 680.

V polje namen plačila napišite IME PRIIMEK OTROKA,

PLAČILO TABORNINE (enkraten znesek), ter pod SKLIC

številko 102

Cena tabora za člane s
plačano članarino je
trostopenjska:

Minimalna: 110€
Priporočena: 130€
Podporna: 150€

*V kolikor otrok ni član društva (nima
plačane članarine) je cena taborjenja
višja za 50€.
**Za več družinskih članov je predviden
poseben popust (drugi otrok 20€ ceneje),
o tem se dogovorite z vodnikom.

Tabornino bo letos izjemoma
mogoče poravnati v
enkratnem obroku, zaradi
nepredvidljivih razmer in
ukrepov v zvezi s COVID-19.
Datum poravnave vam bomo
sporočili naknadno, ko bodo
ukrepi v skladu z organizacijo
tabora. Plačana tabornina
torej izjemoma ni pogoj za
prijavo (prijavite se prej,
plačate kasneje)

Rok prijave: 20.6.2021
Prijavnica:
https://rsk.taborniki.si/
(zavihek aktualno- GG
taborjenje 2021)

GG TABORJENJE

2021

14.7 - 23.7.
Taborni prostor: Gorenja

Žaga ob Kolpi

42%

Rod svobodnega Kamnitnika
Škofja Loka

Zveza tabornikov Slovenije- 
nacionalna skavtska organizacija

Tabor začnemo s tri-dnevnim pohodnim taborom
(bivak), zato naj bo oprema za ta namen spakirana
v ločen velik nahrbtnik, ki ga bodo otroci nosili s
seboj. V manjši nahrbtnik, ki ga bomo odpeljali na
taborni prostor pa naj bodo spakirane ostale
potrebščine. V velikem nahrbtniku mora ostati
prostor za hrano in opremo za bivakiranje, zato
priporočamo velikost približno 50 litrov.

zdravstvena izkaznica
rutka
oblačila za 3 dni (dolge in kratke hlače, majice z dolgimi in
kratkimi rokavi, spodnje perilo, nogavice, pulover, jakna, dežni
plašč)
kopalke, brisača
toaletni pribor (zobna ščetka in pasta, biorazgradljivo milo,
sončna krema, repelent (klopi, komarji) in morebitna zdravila
spalna vreča, podloga za spanje (armafleks)
menažka (posoda za hrano), jedilni pribor, lonček, čutarica
(flaška za vodo)
svetilka

kroj (če ga imate)
ostala oblačila in obutev

Oprema v velikem nahrbtniku:

Oprema v malem nahrbtniku:

TELEFONI IN OSTALE ELEKTRONSKE NAPRAVE SO NA TABORU
PREPOVEDANE !

 
Taborovodja: Barbara Fojkar (030 391 279), barbarafojkar@gmail.com
Starešina tabora: Gašper Trojar Kular (031 494 725),
trojar.kular@gmail.com

 

V PRIMERU SPREMEB  VAS O TEM PRAVOČASNO OBVESTIMO


