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Ime in priimek udeleženca:____________________
Datum in kraj rojstva:_________________________
Naslov:____________________________________
Telefonska številka:__________________________
Elektronski naslov:___________________________

Ime in priimek enega od staršev:________________
Telefonska številka:__________________________
Otroška majica: 116,122,128,134,140,146,152,158
Odrasla majica: S  M  L  XL   XXL
Vod (za člane RJŠ):_________________________
-Plačilo tabornine(ustrzno označi):
   [  ] v enem obroku             [  ] v dveh obrokih
Posebnosti v prehrani:________________________
Plavalec:  DA   NE

Alergije: DA  NE
a)cvetni prah
b)piki žuželk-nosi / ne nosi sabo zdravil
c)zdravila - katera:___________________________
č)kovine - katere:____________________________
d)hrana - katera:_____________________________
e)druga:___________________________________
Jemanje zdravil : DA  NE katerih, kdaj:___________
__________________________________________
Astma: DA    NE
Druge zdravstvene težave:____________________ 

  -PRIJAVNICA TABORJENJE RJŠ-

Prosimo vas še, da izpolnite spodnje podatke o 
zdravstvenem stanju taborečega, da mu bomo lahko 
zagotovili kar se da varno in udobno taborjenje oziroma v 
težavah znali ukrepati pravilno. Prosimo da ta del izpolnite 
tudi v primeru, da vaš otrok nima nobenih zdravstvenih 
težav. Če se do odhoda na tabor še kaj spremeni, nam 
prosimo sporočite. Vsi podatki bodo varovani v skladu z 
Zakonomo varovanju podatkov. 

Podatke zbiramo zgolj za namene organizacije in 
vodenja tabora. Prosim, da ste še posebej dosledni 
pri podatkih o zdravstvenem stanju otrok ter o tem, 
ali je (ne)plavalec.Spodaj podpisani _____________ 
se strinjam, da se moj otrok udeleži Taborjenja 
Podgozd 2014 **
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Taborjenje cerkniških ščuk se hitro bliža in lokacija je že 
znana. Letos se odpravljamo na Dolenjsko in sicer v 
prelep kraj Podgozd, ki se nahaja v okolici 
Žužemberka.Nekoliko odmaknjen kraj od mestnega 
vrveža je ravno pravšnji za našo  10-dnevno poletno 
dogodivščino. 

Vsako leto se trudimo izpeljati programsko čim bolj 
raznolik in zabaven tabor. Tudi letos smo se odločili, da 
bomo taborjenje popestrili s tematsko obarvanostjo. Ker 
smo taborniki zelo navezani na dobre spomine, smo si 
zopet izbrali, za nas kar že tradicionalno rdečo nit – 
olimpijske igre po taborniško. 

Tema letošnjega tabora nam bo omogočala številna 
tekmovanja in tematske večere, seveda ne bo šlo brez 
grškega dneva, ko bomo cel dan namenili naši temi in se 
preoblekli v antične Grke, potem pa bomo tekmovali na 
olimpijskih igrah. 

Seveda ne bomo pozabili na razburljive taborniške igre, 
izdelovanje  pionirskih objektov, vznemirljivo bivakiranje, 
vedno zabavno osvajanje taborniških veščin, lokostrelstvo, 
spoznavanje okoliških znamenitosti, sproščujoče nama-
kanje in športne aktivnosti.

Celoten program bo potekal v vodih – manjših skupinah 
tabornikov podobne starosti – pod vodstvom izobraženih 
vodnikov in tabornega vodstva. Veliko pa bo tudi skup-
nega programa, s katerim se bomo poskušali še bolj 
navezati na našo temo.

Z zgoraj naštetimi aktivnostmi bomo na taborjenju spletali 
nova prijateljstva, nadgrajevali stara, se učili prilagajanje 
drug drugemu in naravi, sprejemanja odgovornosti,… S 
tem bomo krepili odnos do samega sebe, drugih in 
narava, k čemur spodbuja taborništvo.

Na taborjenje ste vabljeni tudi vsi, ki se med letom še ne 
srečujete s taborniki – vsi tisti, ki še nimate taborniškega 
predznanja, pa vam je taborniški duh blizu in bi se radi 
preizkusili v samostojnem življenju v naravi in z naravo, in 
ob tem spoznali taborniško življenje. Zaradi zahteve po 
samostojnosti otroka na taboru bomo letos sprejeli vse 
otroke stare 6 let ali več. 

Cena 10-dnevnega taborjenja je 130 € za vse, ki so 
poravnali članarino Društva tabornikov RJŠ za leto 
2013/2014 in 170 € za vse ostale, ki se nam želite 
pridružiti. Cena taborjenja vključuje prevoz, prehrano v 
času taborjenja, izvedbo programa na taborjenju, 
uporabo zemljišča in majčko taborjenja.  Vodniki in 
vodstvo tabora delujejo prostovoljno in za svoje delo ne 
prejemajo plačila.
Tabornino lahko poravnate v dveh obrokih. Prvi obrok 
(polovica tabornine) morate nakazati ob prijavi, saj šele 
s tem plačilom prijava postane veljavna. Položnico za 
drugi obrok vam bomo poslali skupaj s podrobnejšimi 
informacijami o odhodu, programu, opremi, ki jo boste 
potrebovali, vodstvu tabora in vodnikih ter o srečanju, ki 
ga bomo imeli vsi udeleženci še pred odhodom na 
tabor. 

Podatki za nakazilo tabornine: 
Društvo tabornikov Rod Jezerska ščuka 
Gerbičeva 32 
1380 Cerknica 
TTR: 02029-0015666863 
Sklic: 00 010810082014

Prijave na taborjenje sprejemamo do vključno 4.  julija 
2014! 
Prijavnice pošljite na naslov: 
Margareta Pakiž
Ulica za vrtovi 6
1380 Cerknica 

V primeru odjave do 26. julija se vam vrne 30 %  
plačane tabornine.
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 v organizaciji Društva tabornikov Rod Jezerska 
ščuka Cerknica, ki bo potekalo od 1. avgusta 
2014 do 10. avgusta 2014 v Podgozdu. Seznan-
jen sem z načinom in pogoji plačila. Soglašam 
tudi z objavo fotografij s taborjenja, na katerih se 
pojavlja otrok, ter razstavljanjem njegovih 
izdelkov. S podpisom potrjujem, da sem seznan-
jen z vsemi 
potencialnimi nevarnostmi, ki se lahko zgodijo na 
poletnem taborjenju pri izvajanju aktivnosti v 
naravi, in dovoljujem, da se moj otrok udeležuje 
teh aktivnosti. 

   Podpis staršev:_______________________
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PRIDTE, LUŠNO BO!

 

Ker je organizacija taborjenja, predvsem pa koordi-
nacija in sestava posameznih vodov, za vodnike in 
vodstvo precejšen zalogaj, vas prosimo, da se rokov 
za prijavo in plačilo dosledno držite. 

Za več informacij se lahko obrnete na elektronski 
naslov pakizmargareta@gmail.com ali pa pokličete 
na tel. številko 040 831 292 (Margareta Pakiž), v 
primeru nedosegljivosti lahko pokličete tudi na tel. št. 
040 364 559 (Jera Telič).

Kljub temu, da se trudimo strošek tabornine čim bolj 
zmanjšati, se zavedamo, da za nekatere še vedno 
predstav¬lja velik strošek, ki lahko prepreči udeležbo 
na taboru. Vendar pa si vsi želimo, da bi bilo to 
nepozabno doživetje omogočeno prav vsakomur. Če 
ste v takem položaju, vas prosimo, da se zglasite na 
Centru za socialno delo, kjer lahko dobite in oddate 
prošnjo za znižanje tabornine ali pa se obrnete na 
nas, saj imamo določeno vsoto denarja, ki je namen-
jena zmanjšanju tabornine.


