Taborjenje Brezov tabor 2017
6. 7. 2017 – 13. 7. 2017

Letos smo se taborniki RZS Železniki odločili namakati svoje noge v reki
Kolpi in preživeti aktiven taborniški teden v Brezovem taboru (45°37'03.9"N
15°16'22.1"E), v naselju Grm pri Podzemlju. Poletni tabor bo potekal od 6.
7. do 13. 7. 2017, GG-ji pa se bodo odpravili na hajk že 4. julija. Kot
vsako leto vabimo, da se taborjenja udeležijo naši člani, njihovi prijatelji in
vsi ostali, ki si tega želijo.
Na taborjenje bodo MČji odšli z avtobusom izpred pošte v Železnikih.
Odhod avtobusa bo v četrtek, 6. 7. 2017 ob 14.00. Po tednu iger,
taborniških veščin in dobre družbe nas bo avtobus s tabora odpeljal proti
domu v četrtek, 13. 7. 2017, predviden prihod pred pošto v Železnikih je
okoli 18.00.
Tabornina za člane letos znaša 100 EUR (za dva člana iz iste družine 150
EUR), za nečlane pa 120 EUR (za dva nečlana iz iste družine 180 EUR).
V ceno je všteta prehrana, prevoz in ves potreben material za izvedbo
taborjenja.
Izpolnjene prijavnice prinesite svojim vodnikom na sestanek in nakažite
prijavnino na naš TRR (SI56 07000-0000743692) najkasneje do petka,
23. 6. 2017. Nečlani naj prijavnico prav tako do 23. junija 2016 pošljejo
po pošti na rodov naslov (Društvo tabornikov Rod zelene sreče
Železniki, Češnjica 48, p. p. 34, 4228 Železniki), izročijo osebno
kateremu
od
vodnikov
ali
pošljejo
skenirano
na
naslov
rodzelenesrece@gmail.com.
Pripomočki za na taborjenje:

Oblačila: kroj (v primeru, da ga nimaš, je zaželena rodova majica) in rutka,

spodnje perilo (9), nogavice (10), kratke majice (7), majice z dolgimi rokavi
(2), kratke hlače (3), dolge hlače (2), topel pulover, anorak, kopalke,
obutev (superge, sandali, pohodni čevlji);
Osebna higiena: brisače, zobna ščetka, zobna pasta, milo, šampon,
zaščitna krema za sonce, zaščito proti mrčesu, labela, zdravila (če imate
posebne zdravstvene težave: alergija, astma…);
Ostalo: nožek (pipec), večji nahrbtnik, spalna vreča, armafleks, svetilka,
jedilni pribor (krožnik, žlica, vilice, nož, skodelica), čutara, pribor za pisanje

(svinčnik, barvice, zvezek, geotrikotnik, šestilo…), zdravstvena izkaznica,
družabne igre in koš dobre volje;
S seboj vzemite še staro BELO RJUHO, ker jo boste potrebovali za program.
Uporaba telefona in vseh drugih elektronskih naprav na taborjenju je
nezaželena! Starši boste o vsem potrebnem še dodatno obveščeni. Sestanek
s starši bo v četrtek, 29. 6. 2017 ob 18.00 pred stavbo Občine Železniki.
Dodatne informacije o našem rodu najdete na internetnem naslovu
http://rzs.rutka.net.
Z vprašanji se lahko obrnete na telefon: 041 930 205 (Irena Tavčar).

Z naravo k boljšemu človeku!

Prijavnica za Taborjenje Brezov tabor 2017
Ime in priimek:
EMŠO:
Naslov:
Telefon doma/GSM:
Mail:
Morebitne posebnosti (predvsem zdravstvene), na katere moramo biti
pozorni:

Redno cepljen/a po programu:

DA

NE

S spodnjim podpisom dovoljujem objavo in uporabo fotografij za taborniške
namene.

Podpis taborečega:

Podpis staršev:

