Gremo na taborjenje!!
KAM? Tudi letos odpravljamo na taborni prostor v Podbeli
pri Kobaridu.
KDAJ? Od 14. do 21. julija 2018.
Informacije pred taborjenjem:
•
•

•
•
•

Na e-naslovu: rmkrad@gmail.com
Na kontaktnih številkah:
▪ 040/732-413(Tina)
▪ 051/755-118(Andrej)
Pri otrokovem vodniku
Na informativnem sestanku za starše, ki bo
8.6.2018 ob 17h v OŠ Preserje pri Radomljah
Na spletni strani: http://rmk.rutka.net/

ODHOD: Zberemo se 14. Julija 2018 pred OŠ Preserje pri
Radomljah.
CENA taborjenja znaša 130€ za člane Zveze tabornikov
Slovenije in 150€ za nečlane. V primeru udeležencev iz iste
družine ima drugi 10€ popusta na plačilo tabornine. Le to
lahko poravnate tudi v dveh obrokih (prvi obrok 70€,
poravnan mora biti do sestanka s starši, drugi 60€, do
odhoda). Plačilo je možno z nakazilom na transakcijski
račun:
RMK Radomlje, Prešernova 43, 1235 Radomlje; TRR: 023000010883221, namen plačila: Tabornina 2018 – Ime in
priimek udeleženca
RMK Radomlje si ob morebitni odpovedi prijavljene osebe pridržuje
pravico do zadržanja dela plačila prijavnine. Prijavnina je sestavljena iz
fiksnega in variabilnega dela stroškov. Del, katerega RMK Radomlje zadrži
v primeru odpovedi, je obračunan na višino fiksnih stroškov, ki bodo
nastali s prijavo osebe na izlet in znašajo 20,00€. V primeru odpovedi
zaradi bolezni, vam je RMK Radomlje, ob predložitvi uradnega
zdravniškega potrdila, dolžan vrniti celoten znesek prijavnine.

Ponovno se bliža poletje, ko se taborniki odpravimo na
poletni tabor. Le ta predstavlja vrhunec taborniškega leta,
ko se preselimo v naravo in preizkusimo vse, kar smo se
med
letom
naučili.
Namenjeno je prav vsem
članom rodu ter vsem
tistim, ki si želijo preživeti
nekaj dni v zdravem in
varnem naravnem okolju,
v prijetni družbi, z novimi
izzivi, doživetji in odkritji.
Kako izgleda dan na taboru?
Vstanemo okrog pol osme ure, da ne zamudimo niti
trenutka dneva, ki nam prinaša toliko novih doživetij. Da se
zares prebudimo, najprej malo potelovadimo, nato pa sledi
jutranji zbor z dvigom zastave. Po zajtrku, umivanju in
pospravljanju šotorov se dan zares prične. Dopoldne je na
vrsti gozdna šola – čas, ko odidemo v gozd ali na jaso,
postavljamo vodov kotiček, osvajamo taborniške veščine,
se odpravimo na lov na lisico, se učimo preživetja v naravi,
postavimo pionirske objekte, zakurimo ogenj, streljamo z
lokom… Po kosilu malce počijemo, nato pa se namočimo v
»termah«. Za krajši čas
se spet posvetimo
taborniškim veščinam,
igramo
družabne,
športne ali taborniške
igre, se podamo na
progo
preživetja,
izdelujemo
različne
izdelke, pripravljamo skeče za večer… Po večerji sledi spust
zastave, nato pa družabni večerni program ob ognju. Ob
prepevanju s kitaro, igranju nočnih iger, uprizorjenem
taborniškem kinu in mnogih drugih aktivnostih, čas hitro
mine in odpravimo se v šotore na zaslužen počitek.
Taborjenje ni noben bavbav, je najboljši del taborniške
izkušnje.

Prijavnica za Tabor 2018
Ime in Priimek:
Naslov:
Datum rojstva:
Izpolni odgovorna oseba:
Spodaj podpisan/a

prijavljam svojega otroka na taborjenje 2018. S tem se
zavezujem, da bom poravnal/a tabornino do 11.7.2018.
Soglašam tudi, da se v primeru neprimernega obnašanja
otroka pošlje domov na lastne stroške.
Soglašam
Ne soglašam z objavo fotografij svojega
otroka
s taborjenja za uporabo na spletni strani
http://rmk.rutka.net/ in v člankih, povezanih s taborniškim
delovanjem. Rod mlinskih kamnov Radomlje zagotavlja
uporabo fotografij zgolj v navedene namene in nikoli v
osebno škodo ali žalitev fotografirane osebe.
Kraj, datum:
Podpis:
Kontaktna številka:
E-naslov:

Zdravstvene posebnosti otroka
Izjavljam, da moj otrok boleha za (obkrožite, dopolnite):
•

Alergijo na

•

Krvne bolezni:

•

Astmo, bronhitisom, ima pljučne težave, srčne
okvare, epilepsijo, sladkorno bolezen
Drugo:

•

•

Katerokoli boleznijo, za katero je potrebno
posebno navodilo za zdravljenje (tudi jemanje
tablet, na koliko ur in kdaj):

Druge posebnosti:

Prosimo, ocenite plavalne sposobnosti vašega otroka:
0 – neplavalec
1 – plavalec (preplava 25m)
2 – zna plavati (preplava 50m)
3 – zna zelo dobro plavati (zmore plavati 10 min)
4 – zna odlično plavati (zmore preplavati 200m)

Podpisano izjavo in izpolnjeno prijavnico oddajte
otrokovemu vodniku ali na sestanku za starše.
OPOZORILO: Brez podpisane izjave se otrok ne more
udeležiti taborjenja.

Pravi tabornik je vedno pripravljen in dobro opremljen.
Ker pa se je težko odločiti, kaj vzeti s seboj, naj ti pri
pakiranju pomaga tale spisek. Zlato pravilo pravi: »Vzemi
toliko opreme, kot jo lahko obvladaš.« (Če ti na pomoč
priskočijo starši, pa pozorno glej, da bo lažje najti in
prepoznati svoje stvari, ko jih boš potreboval/a.)


























Pohodni nahrbtnik
Tabornik
Taborniška rutka
svetuje:
Spalna vreča
Izgubljene stvari
Armafleks za spanje
je lažje najti, če
(priporočamo samonapihljiv)
so podpisane!!
Trenirka in topla pižama
Vsaj 2 kratke in 2 dolge hlače
Vsaj 5 majic s kratkimi rokavi
2 tanjša in 1 debelejši pulover
Vetrovka/anorak/pelerina
/dežni plašč/dežnik
Tabornik svetuje:
Kopalke
Stvari najprej zloži v
Kapa (za vroče dni)
vreče, nato pa v torbo,
Vsaj 8 parov nogavic
da bodo ostale suhe.
Robčki
Spodnje perilo (8)
Čevlji: škornji za dež, dobri pohodniški čevlji (vsaj
malo vnošeni, da ne bo žuljev), športna obutev, lažja
poletna obutev
Brisača za osebno nego in brisača za kopanje
Vrečka za umazano perilo
Pribor za osebno higieno
Posoda za hrano, čutara
Sredstvo proti komarjem/klopom
Baterijska svetilka z rezervnimi baterijskimi vložki
Pribor za pisanje, risanje, zvezek
Potrjena zdravstvena izkaznica

Pa še to: zadnji dan taborjenja je tradicionalno dan,

ko se nam pridružijo starši, da jim lahko
pokažemo, kje smo taborili in kaj vse smo počeli.
Točna lokacija tabora ter navodila za pot bodo na
naši spletni strani http://rmk.rutka.net/.
Zaželeno je, da otroka prevzamete nekje med 8.
In 12. uro.

LETNO TABORJENJE 2018
Idrsko pri Kobaridu
14.-21.7.2018

Taborni prostor Idrsko pri Kobaridu

Kontaktni podatki:
• Telefon: 040/732-413(Tina)
• E-naslov: rmkrad@gmail.com
• Spletna stran: http://rmk.rutka.net/

