Društvo tabornikov

ROD KRAŠKIH J'RT
Kosovelova 6a, 6210 SEŽANA
rkj.sezana@gmail.com
www.rkjsezana.si

Zdravo!

Toplejši in daljši dnevi že oznanjajo bližajoče se poletne počitnice, med katerimi taborniki še zdaleč ne počivamo.
Tokratna pošta je namenjena predvsem informiranju o vsakoletnem vrhuncu taborniškega leta – taborjenju, ki ga
bomo letos ponovno preživeli na nam dobro znani lokaciji v Geršičih.

RKJ Taborjenje 2017

Po enoletnem premoru se na letno taborjenje spet vračamo v naš »drugi dom« - travnik ob reki Lahinji v
Geršičih. Zaradi Zleta, na katerega se starejši člani rodu odpravljajo v avgustu, smo se odločili, da letos izvedemo
MČ in GG taborjenje v enotnem terminu med 22. in 29. 7. 2017, s čimer za taboreče velja tudi enotna cena
120 €/taborečega. V želji, da se čimveč tabornikov generacije 2002 poleg Zleta udeleži tudi Gozdne šole, ki bo
potekala na rodovem taborjenju, je rodova uprava sklenila, da se tabornikom, ki se letos udeležijo Zleta in Gozdne
šole, cena slednje zniža za 50% in tako znaša 60 €.
Vse starše udeležencev vljudno vabimo na SESTANEK ZA TABORJENJE, ki bo v petek, 9. 6. 2017, ob 18.00
pred taborniško hiško v Sežani.

Taborno vodstvo

Letošnje taborno vodstvo sestavljajo: starešina tabora Petra Kukanja (031 267 980), taborovodja Mark Baltič (031
817 687), prvo pomoč bo nudila Polona Može, za program pa bodo odgovorni vodniki pod mentorstvom Tie
Vrhovec in Urške Bizjak.

Enotni termin taborjenja

22.7.-29.7.2017: MČ (6 do 10 let), mlajši GG (11-13 let oz. 5. in 6. razred) ter Gozdna šola (nad 15 let oz. vsi ki
so letos zaključili osnovno šolo)

Kako in kdaj odpotujemo?

Na tabor se bomo tokrat vsi skupaj odpravili z vlakom. Dobimo se 22.7.2017 ob 6.45 na železniški postaji v
Sežani. Odhod vlaka je ob 7.11, predviden prihod na taborni prostor pa okrog 12.30.
Ker nas v Ljubljani čaka prestop na vlak do Dobravic, vas prosimo, da prtljago vašega otroka zapakirate v enoten
kos (nahrbtnik, potovalka) ter nanj po potrebi čvrsto pritrdite spalno vrečo oz. podlogo. MČ na taboru velikega
nahrbtnika ne potrebuje, zato je zaželjeno, da ima s seboj potovalko ter manjši nahrbtnik za kopanje ter izlete
izven tabora.
O morebitnih spremembah glede prevoza boste pravočasno obveščeni.

Povratek s taborjenja

Povratek je predviden na železniško postajo v Divači, in sicer 29. 7. 2017 ob 17.23!
Dopuščamo tudi možnost, da pridete po otroka na taborni prostor kar sami (oz. se dogovorite z drugim staršem,
da pelje tudi vašega otroka). V tem primeru morate v Geršiče prispeti v soboto, 29. 7. med 10 in 10.30. Če se
odločite za drugo možnost, izpolnite priložen obrazec in ga do 30.6. skupaj s prijavnico oddajte svojemu vodniku
oz. Vanji Jelen na Ideja turizem.

Enotna cena taborjenja




120 €/taborečega
GG, ki se bodo poleg Zleta udeležili tudi gozdne šole: 60,00 €
Pomočnik vodnika, osebje: 60,00 €
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Dnevna tabornina znaša 12,00 €

Način plačila

Izključno z nakazilom na rodov transakcijski račun:
Društvo tabornikov Rod Kraških J'rt, Kosovelova ulica 6/a, 6210 Sežana
TRR: SI56 1010 0004 6961 963
Namen: »Taborjenje 17 + Ime in priimek«
Sklic: 00

Prijave na taborjenje

Prijave na letošnje taborjenje so odprte do 30. 6. 2017. Prijavite se tako, da oddate prijavnico na Ideja turizem
(Partizanska cesta 37 Sežana), jo prinesete na sestanek za taborjenje ali oddate vodniku. Tabora se lahko
udeležijo le otroci, ki imajo poravnano članarino za letošnje leto.

Sestanek za taborjenje

Več o vodstvu, programu ter samem poteku tabora boste prejeli na sestanku, ki bo v petek, 9. 6. 2017, ob 18.00
pred taborniško hišico v Sežani. Sestanek ni obvezen, je pa priporočljiv za vse starše, posebej tiste, ki otroka
na tabor pošiljate prvič.

Dodatne informacije

Za vse dodatne informacije in pojasnila nam pišite na elektronski naslov: rkj.sezana@gmail.com (za informacije
glede taborjenja nas lahko tudi pokličete na zgoraj napisane številke). V kolikor še ne prejemate obvestil in
opomnikov na vaš elektronski naslov, vas prosimo, če v prijavnici za taborjenje odkljukajte kvadratek, da želite
biti dodani na mailng listo staršev.
Uporabnike spletnega omrežja Facebook, ki nas še nimate med prijatelji, obveščamo, da ima RKJ Sežana svoj
profil – poiščite osebo Rod Kraških J'rt Sežana in spremljajte naše novičke!
Vse pomembnejše informacije in novice o letošnjem taborjenju in ostalih taborniških akcijah pa bodo objavljene
tudi na (v kratkem posodobljeni) rodovi spletni strani (www.rkjsezana.si). Tisti, ki prisegate na uporabo Google
koledarja, nam pišite na elektronski naslov (rkj.sezana@gmail.com), da vam omogočimo spremljanje rodovega
Google koledarja.
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Seznam opreme za vse taboreče:











ZDRAVSTVENA IZKAZNICA!
Obleka primerno za letni tabor (poleg lažjih oblačil tudi toplejšo obleko, nepremočljivo vetrovko, hlače
na pas za v zbor (lahko kavbojke), kroj in rutico ali rodovo majico, pokrivalo, kopalke in kopalno brisačo,
5 ščipalk) – Otrok naj ima s sabo starejša, že obrabljena oblačila, ki jih pozna, ne bo odveč, če oblačila
označite z otrokovim imenom in prtljagi priložite seznam opreme.
Pripomočki za osebno higieno, osebna zdravila (z navodili za uporabo) ter zaščita pred klopi in
sončna krema!
Pripomočki za neplavalce (v primeru, da je otrok neplavalec to tudi označite v prijavnici)
Obutev (močnejši športni copati, natikači, ki se pritrdijo na stopalo, rezervni športni copati, »kroksice« so
na taboru prepovedane!))
Spalna vreča s podlogo za spanje (armafleks, spužva, samo-napihljive blazine za kampiranje …)
Napihljive blazine oziroma tako imenovani oblaki za spanje so neprimerni, ker se hitro spuščajo.
Manjši nahrbtnik za brisačo in kopalke in krajše izlete
Instrumenti in pesmarice (neobvezno)
Najljubšo igračo (za žoge in podobne predmete poskrbimo mi)

GG-ji in udeleženci Gozdne šole pa na taboru potrebujejo še:
 Žepni nož, katerega dolžina rezila ne sme presegati širine GG-jeve dlani.
 Šotorsko krilo – svetujemo vam da ga označite
 5 m pletene najlonske vrvice debeline od 4 do 6 mm
 Topografski pribor (trša mapa, geo trikotnik, šestilo, peresnica z navadnim svinčnikom, radirko, šilčkom
in barvicami)
 Nahrbtnik primeren za dvodnevno bivakiranje (GG na bivak poleg osebne opreme nosi tudi hrano in del
vodove opreme)
 Menažka (kovinski ali plastičen globok in plitev krožnik ter skodelico) s čutarico. Svetujemo vam, da
posodo označite. Pribora ni potrebno nositi s seboj.
Za poškodovano, izgubljeno ali pozabljeno opremo ne odgovarjamo. Med pozabljenimi predmeti boste lahko
brskali na dan, ko se v Sežano vrnejo taboreči (29. julij) ali na propagandnem taboru ob občinskem prazniku
zadnji vikend v avgustu.
Prepovedana oprema:
 Mobitel (Taborečim polnjenje telefonskih aparatov ni omogočeno, prav tako večerni pogovori s starši po
nepotrebnem vznemirjajo otroka. Če boste nujno želeli govoriti s svojim otrokom, lahko čez dan pokličete
na rodov telefon, katerega telefonsko številko bomo objavili naknadno na naši spletni strani).
 Video igrice in ostali elektronski pripomočki, ki zavirajo družabnost
 Žepni nož ni dovoljen za MČ-je
 Sladkarije in ostali priboljški bodo zaradi privabljanja mravelj v šotore odvzeti in razdeljeni po obrokih.
Vsi zgoraj našteti predmeti bodo zaseženi. Otrok jih bo dobil nazaj šele na koncu taborjenja.
Lep taborniški pozdrav,
Mark Baltič, taborovodja, in Petra Kukanja,
starešina tabora 2017.
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POOBLASTILO ZA PREVOZ OTROKA
Spodaj podpisani __________________________________________________ izbiram drugo možnost
prevoza domov za mojega otroka______________________________________________________________,
in sicer (obkrožite):
 pridem po otroka s svojim prevozom,
 dovoljujem ______________________________________, da pelje tudi mojega otroka.

Datum in kraj,

podpis starša:

______________________

__________________________

POOBLASTILO ZA PREVOZ OTROKA DO ZDRAVSTVENEGA DOMA v primeru bolezni ter manjših
poškodb
Spodaj podpisani ________________________________________________ dovoljujem, da mojega otroka
_____________________________________________________ v primeru bolezni ter manjših poškodb na
RKJ taborjenju 2017 do zdravstvenega doma odpelje eden od navedenih članov osebja: Petra Kukanja, Mark
Baltič, Polona Može, Maša Pušnik, Valentin Škrinjar.
Datum in kraj,

podpis starša:

______________________

__________________________
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Prijavnica na taborjenje 2017 / za udeležence
Ime in priimek:
Datum rojstva:
Naslov:
Telefon doma:
Elektronski naslov staršev:
Dovoljujem uporabo elektronskega naslova na mailing listi staršev
GSM staršev:
Vod

Vodnik/vodnica

Velikost kratke majice
Zdravstvene omejitve (kronične bolezni, alergije, zdravila, način jemanja)

Posebna prehrana

Opombe (neplavalci!)

Podatke zbiramo za namene organizacije tabora. Prosim, da ste še posebej dosledni pri rubriki zdravstvene
omejitve in da nam zaupate tudi seznam rednih zdravil, ki jih otrok uporablja in način njihove uporabe.
Spodaj podpisani ________________________________ se strinjam, da se moj otrok udeleži taborjenja 2017,
ki bo potekalo v Geršičih, na tabornem prostoru ob reki Lahinji, in sicer od 22.7. do 29.7. v organizaciji Društva
tabornikov Rod Kraških j’rt iz Sežane. Seznanjen sem z načinom in pogoji plačila in se zavedam, da je taborjenje
aktivnost s povečanim tveganjem, otrok pa bo upošteval navodila vodnikov in pravila tabora.

Podpis staršev:__________________________________

TRR: banka Koper 101000046961963 PE Sežana, davčna št evilka: 92030793; mat ična št evilka: 1138553,
šifr a podrazreda: 91.330 – dejavno st i drugih članskih organizacij, pod št evilko 210 smo vpisani v regist er društ ev Upr avne eno t e Sežana

