ZIMOVANJE 2019
Sneg je že zapadel in vabimo Vas, da se nam pridružite na taborniškem zimovanju polnem
dogodivščin, ki bo letos potekalo na Jasnem, od 22.2 do 25.2.2019.
Zbor je predviden v petek, 22.2. ob 17h pred novim (belim) delom OŠ Preserje pri Radomljah,
povratek pa v ponedeljek, 25.2. do 17h.
Cena za štiridnevno zimovanje znaša 90€* (80€ drugi udeleženec iz družine) in vključuje
prevoz v obe smeri, bivanje v domu, hrano ter vse potrebščine za uspešno izvedbo zimovanja.
Možno je plačilo v 2 obrokih. Prevoz do Jasnega bo predvidoma z osebnim avtomobilom, v
primeru večjega števila prijavljenih pa bo organiziran prevoz z avtobusom.
Prijave so možne pri Tini (040/732-413) najbolje pa kar pri otrokovem vodniku najkasneje do
10.02. 2019. Na nas se lahko obrnete tudi v primeru kakršnih koli vprašanj. Prvi obrok (50€) se
plača ob prijavi, drugi (40€) pa najkasneje na dan odhoda. Prijava se upošteva ob prejemu
prijavnice, ter ob plačilu prvega obroka.
Pohitite, število prijav je omejeno.
Lep taborniški pozdrav!
RMK Radomlje

* RMK Radomlje si ob morebitni odpovedi prijavljene osebe po zaključenem roku prijav 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.

PRIJAVNICA IN IZJAVA ZA ZIMOVANJE
S podpisom potrjujem, da se bo moj otrok udeležil Zimovanja 2019.
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):

(kraj in datum)								

(podpis starša ali skrbnika)

DOVOLJENJE ZA PREVOZ Z OSEBNIM AVTOMOBILOM
S spodnjim podpisom soglašam, da mojega otroka							
rojenega				
na in z Zimovanja 2019, 22. 2 in 25. 2, v svojem osebnem
avtomobilu pelje vodnik Andrej Sušnik.

(kraj in datum)								

,

(podpis starša ali skrbnika)

DOVOLJENJE FOTOGRAFIRANJA
Izrecno dovoljujem fotografiranje in snemanje ter javno objavo na taborniških komunikacijskih
kanalih (našteti: spletna stran rodu, Facebook stran rodu, spletna stran taborniki.si, Facebook
stran taborniki.si) za namen promocije taborniških dejavnosti zunanjim in notranjim javnostim,
in sicer od 22.2.2019 do 25.2.2019.
Rod mlinskih kamnov Radomlje zagotavlja uporabo fotografij zgolj v navedene namene in
nikoli v osebno škodo ali žalitev fotografirane osebe.
□ dovoljujem
□ ne dovoljujem

(kraj in datum)								

(podpis starša ali skrbnika)

OPREMA ZA ZIMOVANJE:
Stvari naj bodo v vrečkah, da bodo ostale suhe, ter podpisane, da se ne izgubijo. Otroci naj
sodelujejo pri pakiranju, da bodo vedeli kaj imajo s seboj.
OPREMA:
• spalna vreča, □
• osebna prva pomoč (obliži), □
• armafleks, □
• lonček/kozarček za čaj, □
• baterija, □
• rutka, □
• termovka ali čutarica za topel čaj, □
• nahrbtnik za izlete, □
• sončna očala, □
• lopatica za dričanje □

Otroci ne potrebujejo smuči, snowboardov
ali sani, saj bodo vse potrebno dobili na
zimovanju; mobilni telefoni in ostale elektronske naprave naj prav tako raje ostanejo
doma, otroci si bodo med popoldanskim
počitkom, za pogovor s starši lahko, izposodili
mobilni telefon pri vodnikih!

OBLAČILA:
• dolge hlače, □
• puloverji, □
• spodnje perilo, □
• nogavice, □
• trenirka, □
• puli, □
• pižama, □
• kombinezon, □
• rokavice (nepremočljive), □
• kapa, □
• šal, □
• pelerina □
OSEBNA HIGIENA:
• brisača za umivanje, □
• zobna pasta, □
• glavnik, □
• milo, □
• zobna ščetka, □
• robčki □ □
OSTALO:
• obuvala, primerna za hojo po snegu (škornji, gojzarji in gamaše…), □
• potrjena zdravstvena izkaznica, □
• copati, □
• zvezek, pisala, (geotrikotnik, šestilo - za GG), □
• fotoaparat (po želji, zanj odgovarja njegov lastnik) □

