
🌜 Zvezdice zaspanke 2022  🌟
Letos se bomo taborniki odpravili na jesenovanje, ki bo potekalo v Begunjah pri Cerknici.
Nastanjeni bomo v tamkajšnji lovski koči. Jesenovanje bo potekalo od petka 4. 11. do nedelje
6. 11. 2022.

Na jesenovanju se bomo povezali z naravo, preizkusili svoje znanje in ga nadgradili, osvojili
veščine orientacije, pred vsem pa bomo preživeli nepozaben in zabaven vikend.

Prijaviti se je potrebno do ponedeljka 31. oktobra, z izpolnjeno in podpisano prijavnico,
katere SCAN pošlješ Matevžu Zakrajšku na e-naslov matevz.zakrajsek@gmail.com ali
pokličeš na telefonsko številko 041 903 627. Število prijav je omejeno, zato pohiti.

Prijava je veljavna šele z nakazilom prispevka za jesenovanje, ki znaša 25,00 EUR. Podatki za
nakazilo prispevka:
Ime in naslov: Društvo tabornikov Rod Jezerska ščuka Cerknica, Gerbičeva 32, 1380 Cerknica
Namen: Jesenovanje, ime in priimek otroka
IBAN: SI56 0202 9001 5666 863 Referenca: SI00 112022

Zbrali se bomo v petek, 4. 11. 2022 ob 16.00 na Gerbičevi 32 v Cerknici in se skupaj peš
odpravili proti naši koči. Za lažjo pot naj bodo taborniki primerno obuti in naj imajo svoje
stvari v večjih nahrbtnikih.

Jesenovanje bomo zaključili v nedeljo, 6. 11. 2022 predvidoma ob 15.00. Ob tej uri lahko
prevzamete svoje otroke pri koči LD Begunje. Pot do koče bo označena naprej od podjetja
Jeramix v Begunjah.

Kaj vzamem s seboj: Rutico, kroj ali ZTS majčko, osebno izkaznico/potni list in zdravstveno
izkaznico, nahrbtnik, čutaro, posodico in pribor, topla oblačila (dolge hlače, trenirko, kratko
in dolgo majico, pulover, anorak), spodnje perilo in nogavice, svetilko in stvari za osebno
higieno, COPATE, SPALNO VREČO, MČji (člani do 5. razreda) tudi posteljno rjuho, GGji (6.
razred in starejši) pa samonapihljivo blazino. Da pa se bomo lažje vživeli v letošnjo temo, so
pižame, plišaste igrače, več kot zaželeni. ☺

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spodaj podpisani ________________________________ se strinjam, da se moj otrok udeleži

jesenovanja v organizaciji Društva tabornikov Rod Jezerska ščuka Cerknica, ki bo potekalo od 4. 11.

do 6. 11. 2022. Soglašam tudi z objavo fotografij z jesenovanja, na katerih se pojavlja otrok, ter z

razstavljanjem njegovih izdelkov.

Ime in priimek udeleženca:_______________________________________________________

Datum rojstva: ________________________________________________________________

Alergije/zdravila:_______________________________________________________________

Prehranske posebnosti:__________________________________________________________

Telefonska številka starša: _______________________________________________________

Podpis staršev:__________________________________
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