SEZNAM OPREME

- spodnje perilo
- vsaj 8 parov nogavic
- toplejše nogavice za smučanje
- taborniški kroj; če ga imaš
- taborniška rutka --> OBVEZNO
- kombinezon
- več puloverjev
- bunda
- dolge hlače in trenirke
- dolge majice in puliji
- kapa ali trak
- 2 para rokavic
- šal
- pribor za osebno higieno in brisača
- posteljnina ali spalna vreča z rjuho
- nepremočjivi pohodni čevlji
- copati za po hiši
- nahrbtnik vsaj 20 L
- termovska za čaj
- pisalni in risalni pribor (GG-ji kalkulator in ravnilo)
- svetilka in rezervni vložki
- kakšna družabna igra za več igralcev
- zdravstvena kartica !

SMUČARJI
- Smučarska oprema; smuči, pancerji in palice
OBVEZNA ČELADA
SANKAČI IN LOPATKARJI
-lastne sani ali lopatka
NE POZABI, DA TABORNIK ŽIVI V DUHU Z NARAVO,
ZATO NAJ ELEKTRONSKE NAPRAVE, MOBITELI
TER NEDRUŽABNE IGRE OSTANEJO DOMA!
NA ZIMOVANJU BOSTA ZA KLICE STARŠEV
DOSEGLJIVA TELEFONA ;
040 468 146 (Rebeka)
031 313 432 (Vito)

LOKACIJA
Zimovanje bo potekalo v Bohinju. Nastanjeni
bomo v Gozdni šoli zveze tabornikov Slovenije.
Smučali in sankali se bomo na bližnjem smučišču
Vogel.
Koča v kateri bomo bivali ima odlično lokacijo
sredi narave v neposredni bližini Bohinjskega
jezera.

VODSTVO ZIMOVANJA
Zimovodje : Rebeka Zelko in Vito Ivanc

DODATNE INFORMACIJE
Rebeka Zelko mobi: 040 46 81 46
email: rebekazelko@gmail.com
Spletna stran rodu: www.bober.org

DRUŠTVO TABORNIŠKI ROD BELI BOBER
PRUŠNIKOVA 99
1210 ŠENTVID
TRR: 02033 - 0013764109

ZIMOVANJE
BOHINJ
GOZDNA
ŠOLA
ROD BELI BOBER

PRIJAVNICA
ZIMOVANJE V BOHINJU 23.-27.2.2013

IME IN PRIIMEK; __________________________________ ROJSTNI DATUM;______________
NASLOV; _______________________________________ TELEFON(DOMA);______________
MOBILNI TELEFONI STARŠEV;____________________________________________________
EMAIL NASLOV;_______________________________________________________________
MOREBITNE ZDRAVSTVENE OMEJITVE; ___________________________________________
OBKROŽI: SMUČANJE
SANKANJE/LOPATKANJE

Spodaj podpisani izjavlam, da sprejemam plačilne pogoje in da se bom udeležil informativnega sestanka, ker se bom
se znil/a s programom, pravili in varnostnimi ukrepi zimovanja. V kolikor se sestanka ne bom udeležil/a, se bom
sam/a sesznanil/a z vsebino le-tega.
Na zimovanju se bom obnašal/a v skladu s taborniškimi zakoni, z navodili vodstva taborjenja in vodstva rodu.

Podpis staršev; _____________________ podpis udeleženca;__________________ datum;__________________

DRAGE TABORNICE, TABORNIKI IN STARŠI

PRIJAVA, ZIMOVALNINA IN PLAČILNI POGOJi

Prihaja zima in z njo zimske dogodivščine. Letos
taborniki organiziramo zimski tabor, obarvan z
smučanjem ali sankanjem, zimskimi aktivnostimi
in druženjem.

1. Skupaj s starši izpolni prijavnico in jo čimprej
izroči svojemu vodniku/ci ali jo pošlji na naš naslov,
lahko pa jo tudi vržeš v naš nabirlanik pri Ljudskem
domu.

Zimovanje je namenjeno vsem starostim, če
tabornik ne zna smučati ima mažnost tudi
sankanja. Možnost je tudi bordanja.
Progrma bo prilagojen za vsako starost in izbiro
zimskega športa.
Zato ne odlašaj... Prijavi se in si lepo obarvaj zimske
počitnice s taborništvom.

DATUM IN LOKACIJA ODHODA IN PRIHODA
Od 23.2.2013 do27.2.2013
Ura odhoda in prihoda bo znana na sestanku in po
pošti.
Na zimovanje bomo odšli z avtobusnim prevozom
tako, da je je mesto odhoda in prihoda zimovanja
pred ljudskim domom
.

ODDAJA PRIJAVNICE
Prijavnico oddajte ČIMPREJ! saj imamo predpostavko za minimalno udeležbo za izvedbo
zimovanja.

2. Prijavnica je veljavna samo ob poravnani
članarini. Članarina znaša 50 eurov.
3. SMUČARJI : cena znaša 125 evrov.
4. SANKAČI/ LOPATKARJI ; cena znaša 100
evrov.
5. Drugi ali tretji družinski član ima 25 evrov
popusta.
6. Zimovalnina mora biti plačana do 25.1.2013.
7. Skupaj s starši se udeleži informativnega
sestanka za zimovanje, ki bo v torek 8.1.2013 ob
19.00 uri v Ljudskem domu v prostorih rodu Beli
bober na Prušnikovi 99, kjer boste seznanjeni z
vodstvom, odhodom , opremo in življenjem na
zimovanju.
DRUŠTVO TABORNIŠKI ROD BELI BOBER
PRUŠNIKOVA 99, 1210 ŠENTVID
TRR: 02033 - 0013764109
PRIPIS IME TABOREČEGA.

