TABORJENJE RJŠ 2022
Poletna pustolovščina tabornikov Rodu Jezerska ščuka

Tudi letos se kot vsako leto taborniki Rodu Jezerska Ščuka odpravljamo na poletno taborjenje. Letos se
po nekaj letih vračamo v Gorenjo Žago v občini Kostel ob naši ljubi reki Kolpi. Tabor bo potekal od 1.
do 10. avgusta.
Seveda tudi letos ne bo manjkalo zabavnih iger, kopanja v topli Kolpi, ustvarjanja, večerov ob ognju v
spremstvu kitare in seveda zanimivih gozdnih šol v in ob taboru.
Vsak dan se bodo poleg gozdnih šol, kjer se bodo mladi taborniki učili samostojnega življenja v naravi,
zvrstile različne kreativne in raziskovalne delavnice.
Z zgoraj naštetimi aktivnostmi bomo na taborjenju spletali nova prijateljstva, nadgrajevali stara, se učili
novih veščin, prilagajanja drug drugemu in naravi, sprejemanja odgovornosti,… s tem bomo krepili
odnos do samega sebe, drugih in narave, k čemur spodbuja taborništvo.
Na tabor vabimo vse, ki ste stari šest ali več let, ne glede na to, ali ste tabornik ali ne. Veseli bomo
družbe prav vsakega novega člana.
Cena 10-dnevnega taborjenja je 140,00 € za vse, ki so poravnali članarino Društva tabornikov Rod
Jezerska Ščuka Cerknica za leto 2021, in 180,00 € za vse ostale, ki se nam želite pridružiti. Cena
taborjenja vključuje hrano v času taborjenja, prevoz na tabor in nazaj, izvedbo programa na taborjenju,
uporabo zemljišča in majčko taborjenja.
Tabornino lahko poravnate v enem ali dveh obrokih. Prvi obrok (70,00 €/člani oziroma 90,00 €/nečlani)
morate nakazati ob prijavi, saj šele s tem plačilom prijava postane veljavna. Drugi obrok poravnajte
najkasneje do 26. 7. 2022!
Podatki za nakazilo tabornine:
Društvo tabornikov Rod Jezerska Ščuka, Gerbičeva 32, 1380 Cerknica
TRR: SI56 0202 9001 5666 863, sklic: 00 181082022
Prijave na taborjenje sprejemamo do vključno 5. julija 2022!
Prijavnice pošljite na naslov: Matevž Zakrajšek, Hribarjeva 6, 1380 Cerknica
Pred taborom vam bomo na e-mail naslov poslali še podrobnejše informacije 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.
Ker je organizacija taborjenja, predvsem pa koordinacija in sestava posameznih vodov, za vodnike in
vodstvo precejšen zalogaj, vas prosimo, da se roka za prijavo dosledno držite. Prijav, prejetih po
določenem roku, ali prijav brez plačanega prvega obroka ne bomo upoštevali!
Za več informacij se lahko obrnete na elektronski naslov matevz.zakrajsek@gmail.com ali pokličite na
tel. številko 041 903 627 (Matevž Zakrajšek).

PRIJAVNICA NA TABORJENJE RJŠ 2022
Ime in priimek udeleženca: ____________________________________________________________
Datum rojstva: ________________________Kraj rojstva:____________________________________
Naslov: ____________________________________________________________________________
Telefonska številka staršev/skrbnikov:___________________________________________________
Ime in priimek enega od staršev/skrbnikov: _______________________________________________
E-mail naslov za obveščanje: ___________________________________________________________
Konfekcijska številka za taborno majčko (obkroži):
ODRASLI:

S

M

L

XL

XXL

XXXL

OTROCI:

92

98

104

116

128

140

152

164

Vod (za člane RJŠ): _______________________ Taborniško ime (če ga že imaš):__________________
Plačilo tabornine (obkroži):

v enem obroku

v dveh obrokih

Posebnosti v prehrani: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Plavalec (obkroži):

DA

NE

Prosimo vas, da izpolnite spodnje podatke o zdravstvenem stanju taborečega, da mu bomo lahko
zagotovili kar se da varno in udobno taborjenje oziroma v težavah znali pravilno ukrepati. 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 Zakonom o varovanju
podatkov.
Alergije (obkroži):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

DA

NE

 Sabo (če ste obkrožili DA)

NOSI / NE NOSI

zdravil/a.

Cvetni prah
Piki žuželk – katerih: ___________________________________________________________
Zdravila – katera: _____________________________________________________________
Kovine – katere: ______________________________________________________________
Hrana – katera:_______________________________________________________________
Drugo: ______________________________________________________________________

Jemanje zdravil (obkroži):

DA

NE

(če ste obkrožili DA) katere in kdaj:______________________________________________________

Astma (obkroži):

DA

NE

Opravljeno redno cepljenje proti tetanusu (obkroži):

DA

NE

Druge zdravstvene težave: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

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 RJŠ 2022 v organizaciji Društva tabornikov Rod Jezerska ščuka Cerknica, ki bo potekalo od
1. avgusta 2022 do 10. avgusta 2022. Seznanjen sem z načinom in pogoji plačila. Soglašam tudi z objavo
fotografij s taborjenja, na katerih se pojavlja moj otrok, ter razstavljanjem njegovih izdelkov. S
podpisom potrjujem, da sem seznanjen 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.

 Strinjam se, da se osebni podatki navedeni na prijavnici uporabljajo za namene organizacije
tabora in bodo izbrisani po zaključku celotnega projekta.
 Strinjam se, da se osebni podatki navedeni na prijavnici uporabljajo za namene obveščanja o
taborniških dogodkih.

Podpis staršev: ____________________________

