ZIMOVANJE 2017
Z D R A V O!
Letos bo zimovanje tabornikov RMK Radomlje potekalo nekoliko drugače: sestavljale ga
bodo namreč štiri ločene akcije, brez nočitev.
OSNOVNE INFORMACIJE
Zimovanje bo potekalo od petka, 24. 2. 2017 do vključno ponedeljka, 27. 2. 2017. Cena zimovanja
je 15,00€. Ker smo želeli vključiti tudi otroke, ki bi mogoče ravno v ponedeljek že počitnikovali
kje drugje in ker ravno ponedeljkov izlet predstavlja največji del cene, v primeru udeležbe brez
ponedeljka velja cena 8,00€. Plačilo je možno z nakazilom na transakcijski račun:
RMK Radomlje, Prešernova 43, 1235 Radomlje; TRR: 02300-0010883221, namen plačila:
Zimovanje 2017 – Ime in priimek udeleženca.
Prijavnico naj se odda vodniku na vodovem sestanku ali prvi dan zimovanja (v tem primeru nas
prosim vseeno o udeležbi obvestite že prej). Plačilo naj bo poravnano do začetka zimovanja.
Dodatne informacije lahko dobite pri vodniku svojega otroka ali kontaktni št. 031/561-146 (Lara).
Program prvih treh dni bo v odvisnosti od vremena potekal v KD Radomlje in njegovi okolici.
Izvedli bomo spoznavni taborniški večer s kitaro, lov na lisico, pustovanje,… V ponedeljek bomo
obiskali Ljubljano, kjer si bomo ogledali tudi Prirodoslovni muzej.

INFORMACIJE PO DNEVIH
PETEK:
KDAJ: Od 16.30 do 21.00
KJE: Kulturni dom Radomlje
KAJ POTREBUJEM? Topla oblačila, tople čevlje, copate, baterijsko svetilko, rutko.
SOBOTA:
KDAJ: Od 08.30 do 13.00
KJE: Kulturni dom Radomlje
KAJ POTREBUJEM? Topla oblačila, tople čevlje, copate, rutko.
NEDELJA:
KDAJ: Od 08.30 do 13.00
KJE: Kulturni dom Radomlje
KAJ POTREBUJEM? Topla oblačila, tople čevlje, copate, rutko.
PONEDELJEK:
KDAJ: Od 8.15 do 17.00
KJE: Zbor za odhod: železniška postaja Jarše-Mengeš, otroke pa se pobere v Kulturnem domu
Radomlje
KAJ POTREBUJEM? Vremenu primerna oblačila, po potrebi dežnik, udobno obutev, malico, rutko.

PRIJAVNICA IN IZJAVA ZA ZIMOVANJE
S podpisom potrjujem, da se bo moj otrok udeležil zimovanja 2017 in izbiram (obkrožite):
a) Termin od 24. 2. 2017 do vključno 27. 2. 2017, ki stane 15eur,
b) Termin od 24. 2. 2017 do vključno 26. 2. 207, ki stane 8 eur.
Zaradi večje varnosti potrebujemo izjave o zdravstvenem stanju članov ter potrebnih zdravilih in načinu
zdravljenja. V izjave bo imel vpogled le vodnik in zdravnik, če bo to potrebno.
Podatki o taborniku / tabornici:
________________________, _____________________________, _____________, ____________________
(ime in priimek)

(ulica, naselje)

(kraj)

(šola, ki jo obiskuje)

Oseba, na katero se lahko obrnemo v času zimovanja:
________________________, _____________________________, _____________, ____________________
(ime in priimek)

(ulica, naselje)

(kraj)

(vedno dosegljiva telefonska št.)

Izjavljam, da moj otrok boleha (obkroži in dopolni) za:
 alergijo na

________________________________________________________________________,

 preobčutljivostjo na _________________________________________________________________,
 krvne bolezni: _____________________________________________________________________,
 astmo, bronhitisom, ima pljučne težave, srčne okvare, epilepsijo, sladkorno.
 ostalo: ________________________________________________________________________.
 katerokoli drugo boleznijo, za katero je potrebno posebno navodilo za zdravljenje (tudi jemanje tablet, na
koliko ur in kdaj): _________________________________________________________________
Radomlje, ________________________

Podpis: ____________________

