POLETNO TABORJENJE RODU ČRNEGA MRAVA ZA GOZDOVNIKE IN
GOZDOVNICE
Poletno taborjenje gozdovnikom in gozdovnicam je namenjeno vodu Čokolino mafija. Na taboru bodo
taboreči postavljali pionirske objekte, kuhali na ognju, imeli tečaj prepoznavanja rastlin, idr. Pogoj za
udeležbo na taboru je plačana članarina.

Starešina tabora: Rebeka Gregorc (051 729 802, rebeka@crnimrav.si)
Termin tabora: 10. 7. – 17. 7. 2020
V petek, 10. 7. 2020, se zberemo ob 10.50 na glavni avtobusni postaji Ljubljana. Od tam se bomo
z avtobusom peljali do Ige vasi, nato pa bomo imeli pohod do Jezera Klivnik, kjer bo taborjenje
potekalo.
Otroci naj imajo prvi dan s sabo pohodne nahrbtnike, v njih pa opremo za pohod, obuti naj bodo
v pohodne čevlje, ki jim segajo čez gleženj. Preostanek prtljage bomo odpeljali z avtom,
naprošava pa, da je oprema čim bolj kompaktno spakirana (npr. v potovalki). Opremo, ki jo bomo
peljali z avtom do Klivnika, prinesite 9. 7. med 18.00 in 18.30 pred skladišče (Perčeva 22).
Za prvi dan pohoda priporočava, da imajo člani s seboj malico (kakšen sendvič ali dva). Člani gredo
na pohod lahko, če imajo na glavni avtobusni postaji s seboj prvo pomoč, čutaro z vodo (vsaj 1,5
L), masko in zdravstveno izkaznico.
V petek, 17. 7. 2020 se bo taborjenje zaključilo, s člani gremo na vlak v Ilirski Bistrici in prispemo
v Ljubljano (na glavno železniško postajo) ob 17.40.

Rok prijav: 5. julij 2020
Prijave in plačilo: Prijave zbiramo preko spletne prijavnice.
Osebne podatke prijavljenih članov, navedene v prijavnici, bomo hranili v skladu s predpisi o varovanju
osebnih podatkov in jih uporabljali zgolj za namen lažje organizacije tabora.
Popolna prijava obsega izpolnjeno prijavnico in plačano tabornino, ki znaša 50 € (poravnate preko
TRR), člani pa naj imajo s seboj 15 € za pohod.
Znesek nakažite na transakcijski račun RČM z uporabo naslednjih podatkov.

Koda: OTHR
Namen: TABOR20 <ime in priimek člana>
Znesek: 50,00 € na udeleženca (lahko plačate za več članov istega gospodinjstva hkrati)
IBAN: SI56 6100 0000 4731 425 (Delavska hranilnica d.d.)
Naziv: Društvo tabornikov Rod Črnega mrava
Naslov: Perčeva ulica 22, 1000 Ljubljana
Sklic: SI00 2020
Zaradi nenavadne situacije glede epidemije Covid-19 virusa si taborno vodstvo pridružujemo
pravico, da tabor odpovemo, v kolikor bi prejeli takšna navodila od višjih institucij.

Pri plačilu tabora veljajo družinski popusti, za več informacij glede višine popusta in plačila pa se lahko
obrnete na blagajničarko rodu Jano Kebler Zaletel - jana.kebler@gmail.com.

Oprema
OBVEZNA OPREMA:



























Rutka
Manjši nahrbtnik (30 L)
Spalna vreča
Armafleks ali napihljiva blazina
Menažka in jedilni pribor
Terenska obutev (gojzarji ali pohodni čevlji)
Superge ali tevice (za hojo po tabornem prostoru)
Več kompletov spodnjega perila (vsaj 7)
Kratke majice (4)
Majice z dolgimi rokavi (2)
Topel pulover
Kratke in dolge hlače, trenirka
Nogavice (7 parov)
Vetrovka
Pelerina (v primeru slabe napovedi)
Manjša brisača za obraz
Velika brisača
Kopalke
Vrečka za umazano perilo
Svetilka
Taborniški nož
Taborniška vrvica (6m, 5mm nylon)
Čutara – lahko plastenka, vsaj 1,5 litra
Toaletni pribor (zobna ščetka, zobna pasta), robci, sredstvo proti komarjem in klopom
(autan)
Zdravstvena kartica
Zaščitna maska

DRUGA OPREMA:




Športni rekviziti (žoga, badminton loparji,…)
Družabne igre (Človek ne jezi se, karte, šah,…)
Glasbeni inštrumenti (kitara, flavta, orglice,…)

Prosimo, da otroci elektronske naprave pustijo doma, saj tovrstne naprave motijo potek
programa.

