POLETNI
TABOR
ČRNIH
MRAVOV NA
KLIVNIKU
2019

Ker se radi zbujamo v sončna jutra ob petju ptic. Ker radi lazimo
po blatu in skozi robide. Ker radi pojemo vse in zraven še
repete. Ker radi kurimo ognje, hodimo na bivake in spoznavamo
nove rastline. Ker radi zelo zaspani hodimo na jutranje
telovadbe in ker imamo radi vonj latrine. Prav zato smo Mravi
letos organizirali še en tabor. Ker vse to pogrešamo. In ker bi
radi kaj takega doživeli še enkrat!
VODSTVO TABORA TE ŽE NESTRPNO PRIČAKUJE!

1. LOKACIJA IN TRAJANJE TABORJENJA
Letošnji tabor bo potekal ob jezeru KLIVNIK pri ILIRSKI BISTRICI, in sicer od
nedelje, 7. 7. 2019, do petka, 19. 7. 2019.
Odhod na tabor bo v nedeljo ob 8.30 iz makadamskega parkirišča pri Žalah.
Za gozdovnike in gozdovnice (voda Ninđa unicorns ... pa Tia in Čokolino mafija) se tabor prične že 3. 7., z OBVEZNIM POHODOM, ki ga bo vodil Lovro
Pavlič. Informacije o točnem odhodu in trasi bodo naknadno objavljene na rodovi spletni strani (http://www.crnimrav.si/). Pohodniki se bodo 7. 7. pridružili ostalim taborečim.
Starši pridete po taboreče na taborni prostor 19. 7. ob 17.30. Prosimo, da
upoštevate postavljeno uro, saj bo pred tem potekal še program. Več informacij
o odhodu bomo prijavljenim posredovali kasneje.
Letošnja posebnost je 5-dnevni tabor za najmlajše člane (murne) iz voda Leteče veverice, ki bo trajal od nedelje, 7. 7., do četrtka, 11. 7. Več informacij o
taboru za vod Leteče veverice bo naknadno sporočil vodnik Martin.
2. TABORNINA
Za taboreče, ki bodo taborili od 7. 7. do 19. 7. (skupno 13 dni), znaša tabornina 160 € (stošestdeset evrov).
Cena tabora za Leteče veverice, ki bodo taborile od 7. 7. do 11. 7. (skupno 5
dni), znaša 60 € (šestedeset evrov).
Cena GG pohoda bo javljena naknadno preko vodnikov GG vodov.
Družinski popust pri plačilu tabora se pri vsakem drugem članu istega
gospodinjstva obračuna v višini 20%, pri tretjem, četrtem, itd. članu istega
gospodinjstva pa se obračuna popust v višini 50%.

3. POSTOPEK PRIJAV IN PLAČILO
TABORNINE
PRIJAVE na tabor in hkratno plačilo CELOTNE TABORNINE je možno do srede, 12. 6. 2019. Če se odločite za obročno plačilo, lahko PRVI OBROK (vsaj
50 €) plačate do srede, 15. 5. 2019, preostanek pa do srede, 12. 6. 2019, ko se
tudi zaključijo prijave na tabor.
Prijava na taborjenje bo veljavna le z izpolnjeno elektronsko prijavnico, ter
plačanim vsaj prvim obrokom tabornine.
Prijavite se preko: https://www.crnimrav.si/prijave/tabor-2019/
Prijavnico lahko prinesete:
1. natisnjeno in podpisano na sestanek za starše, 13. 6. ob 18.00 na Proletarsko 1
2. elektronsko podpisano in poslano na mail starešine tabora
(rebeka@crnimrav.si)
3. podpisano, skenirano in poslano na mail starešine tabora
(rebeka@crnimrav.si)
4. natisnjeno in podpisano po pošti na sedež društva (Perčeva 22, 1000 Ljubljana)
Tabornino nakažete na naš TRR račun z naslednjimi podatki:
Koda: OTHR
Namen: TABOR19 <ime in priimek člana>
Znesek: 160,00 € na udeleženca (lahko plačate za več članov istega gospodinjstva hkrati oz. v dveh obrokih) oziroma 60,00 € za murne
IBAN: SI56 6100 0000 4731 425 (Delavska hranilnica d.d.)
Naziv: Društvo tabornikov Rod Črnega mrava
Naslov: Perčeva ulica 22, 1000 Ljubljana
Sklic: SI00 072019
NUJNO JE NATANČNO IZPOLNITI NAMEN, SAJ VČASIH IZ PLAČNIKA NI
RAZVIDNO, ZA KOGA JE TABORNINA PLAČANA.

Če še niste poravnali članarine za leto 2019, storite to čim prej, saj je tabor namenjen članom rodu. Za podatke o načinu nakazila članarine pokličite blagajničarko rodu na 040 373 367 ali pišite na jana.kebler@gmail.com.
Spodbujamo vas, da se na tabor prijavite čim prej. S tem bo imelo taborno
vodstvo boljše informacije glede udeležbe in bo lažje načrtovalo tabor. Ustrezno število in velikost tabornih majic lahko zagotovimo le članom, ki se bodo
prijavili v mesecu maju.
SESTANEK ZA STARŠE bo potekal v četrtek, 13. 6. 2019, ob 18.00 na Proletarski 1.
Udeležba na sestanku je za starše, katerih otroci gredo na tabor prvič,
OBVEZNA, za ostale pa zelo zaželena. Na sestanku za starše se bo predstavilo program in vodstveno ekipo tabora, dalo se bo nasvete za pripravo
opreme in odgovorilo na vsa morebitna vprašanja.
4. ODJAVA IN VRAČILO TABORNINE
V primeru, da se zaradi nepredvidenih razlogov (npr. zaradi poškodbe) član
ne more udeležiti tabora, so možne odjave. V primeru odjave do 12. 6.
2019 se povrne celotna vplačana tabornina. V primeru odjave do 27. 6. 2019
se povrne celotna vplačana tabornina razen 10 € materialnih stroškov. Ob odpovedi med 27. 6. in 7. 7. 2019 se povrne 80% vplačane tabornine. V primeru
samovoljnega kasnejšega prihoda oziroma predčasnega odhoda iz tabora se
tabornina ne vrača. Sorazmerni delež tabornine se povrne v primeru upravičenega odhoda (npr. bolezen).
5. DODATNE INFORMACIJE
Vse informacije so na voljo na naši spletni strani http://www.crnimrav.si/, kjer
si lahko v galeriji pogledate, kako so izgledali tabori preteklih let.
V primeru, da vas zanima še kaj, pa se lahko obrnete na vodstvo taborjenja
in vodnike.
- Rebeka Gregorc, starešina tabora (rebeka@crnimrav.si / 051 729 802)
- Taja Skrt Kristan, taborovodja (taja@crnimrav.si / 041 812 195)
- Vodniki vaših otrok

6. STIK S TABOROM
Po želji boste lahko starši svojemu otroku na tabor poslali
pošto z lepimi pozdravi. Naslov je sledeči:
Taborjenju Rodu Črnega mrava
Poštno ležeče
6250 Ilirska Bistrica
Otroci se vam bodo tekom tabora javili z razglednico, vodstvo pa bo poskrbelo
za občasno objavo o tabornem dogajanju na spletu.
Prosimo, da otroci elektronske naprave (mobilni telefoni, razne elektronske
igrice ipd.) pustijo doma, saj je na taboru veliko vlage, tovrstne naprave pa
tudi motijo potek programa. Prav tako naprošamo, da v pošto, ki bo poslana na
tabor, ne dodajate sladkarij.
7. OPREMA
Pri pakiranju opreme naj bodo otroci prisotni. To in podpisovanje otrokove
opreme sta edina načina, da preprečimo izgubo stvari na taboru.
Vso opremo spakirajte tako, da jo bo član lahko samostojno prinesel do svojega šotora. Nekaj nasvetov o taborniški opremi najdete tudi na naši spletni
strani.
Prosimo, da otroci s seboj ne nosijo sladkarij, saj le-te v šotore privabljajo
mravlje in druge žuželke, poleg tega pa slabo vplivajo na prebavo taborečih.

OBVEZNA OPREMA:
- Taborniški kroj in rutka
- Nahrbtnik (vsaj 30 litrov)
- Spalna vreča
- Armafleks ali blazina
- Menažka in jedilni pribor
- Svetilka in rezervni baterijski vložki
- Taborniški nož
- Taborniška vrvica (6m, 5mm nylon)
- Vžigalice ali kresilo
- Šotorsko krilo (šotorka JNA)
- Čutara – lahko plastenka, vsaj 1 liter
- Terenska obutev (gojzarji ali pohodni čevlji)
- Športna obutev
- Sandali
- Več kompletov spodnjega perila (vsaj devet)
- Kratke majice
- Majice z dolgimi rokavi
- Trije topli puloverji
- Kratke in dolge hlače, trenirka
- Najmanj dvanajst parov nogavic (raje več)
- Toplejša vetrovka
- Pelerina
- Kopalke
- Dve brisači (ena od teh naj bo brisača za kopanje)
- Vrečka za umazano perilo (bombažna)
- Toaletni pribor, robci, sredstvo proti komarjem in klopom (autan), krema za sončenje
- Kapa s šiltom ali podobno pokrivalo proti soncu
- Pisalni pribor, beležka
- Zdravstvena kartica
PRIPOROČENA OPREMA:
- Športni rekviziti (žoga, badminton loparji …)
- Družabne igre (Človek ne jezi se, karte, šah …)
- Glasbeni inštrumenti (kitara, flavta, orglice …)
- Do 10 € žepnine (samo za oba GG voda)

