SEZNAM OPREME
-

spodnje perilo
vsaj 8 parov nogavic
toplejše nogavice za smučanje
taborniški kroj; če ga imaš
taborniška rutka
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
nepremočljivi pohodni čevlji
copati za po hiši
nahrbtnik vsaj 20 L
termovka za čaj
čutara
pisalni in risalni pribor (GG-ji kalkulator
in ravnilo)
svetilka in rezervni vložki
kakšna družabna igra za več igralcev
zdravstvena kartica !
lastne sani ali lopatka

NE POZABI, TABORNIK ŽIVI V DUHU Z NARAVO,
ZATO NAJ ELEKTRONSKE IN MOBILNE
NAPRAVE TER NEDRUŽABNE IGRE OSTANEJO
DOMA!
Na zimovaju bo za klice staršev

dosegljiva Jaka : 040 809 553
in Laura: 040 667 440

LOKACIJA
Zimovanje bo potekalo v bližini Vršiča.
Nastanjeni bomo v koči Na Gozdu, ki se
nahaja v srcu Julijskih Alp. V bližini se
nahajajo Ruska kapelica, jezero Jasna in
ostale znamenitosti.

SESTANEK ZA STARŠE
Udeleženec naj se skupaj s starši udeleži
informativnega sestanka za zimovanje, ki
bo v torek 21.1.2015 ob 19.00 uri v
Ljudskem domu v taborniških prostorih na
Prušnikovi 99, kjer boste seznanjeni z
vodstvom, odhodom , opremo in življenjem
na zimovanju.

VODSTVO ZIMOVANJA
Zimovodja: Jaka Bochl
Starešina: Laura Siegl
Vodniki: Rebeka Zelko, Petra Zgonc, Nina
Golobič, Nik Keber, Pika Mlakar, Aljaž
Smole

DODATNE INFORMACIJE
Jaka Bochl
tel: 040 809 553
email: jaka.bochl98@gmail.com
Spletna stran : www.bober.org

VRŠIČ,
KOČA
NA
GOZDU

DRAGE TABORNICE, TABORNIKI IN
STARŠI
Prihaja zima in z njo zimske dogodivščine.
Letos ponovno organiziramo zimski tabor,
obarvan s sankanjem, zimskimi
aktivnostmi in veliko smeha!
Zimovanje je namenjeno vsem starostim
za to se hitro prijavi in si zimske počitnice
obarvaj z novimi taborniškimi
dogodivščinami!

POMEMBNO!
Na začetku naše dogodivščine, nas čaka
1uro dolg pohod do naše koče. Pohod ni
zahteven, vendar v poseben nahrbtnik
pripravite dovolj pijače in rezervne
nogavice. Ob odhodu naj bodo otroci obuti v
nepremočljive pohodne čevlje in primerno
oblečeni.
Ostalo prtljago se do koče pelje s snežnimi
sanmi.

PLAČILO ZIMSKEGA TABORA
DATUM IN LOKACIJA ODHODA IN
PRIHODA
Od 13.2.2016 do 17.2.2016
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.

Za plačilo zimovalnine sami izpolnite
plačilni nalog z naslednjimi podatki.
NAMEN: Plačilo zimovanja -ime in priimek
otroka
PREJEMNIK: DRUŠTVO TABORNIŠKI ROD

PRIJAVA, ZIMOVALNINA IN PLAČILNI
POGOJI
1. Skupaj s starši izpolni prijavnico in jo
čim prej, najkasneje do 31. 1. 2016
izroči svojemu vodniku/ci ali jo pošlji
na naš naslov, lahko pa jo tudi vržeš v
naš nabiralnik pri Ljudskem domu.
2. Zimovanje je organizirano samo za
člane rodu, zato je prijavnica veljavna
samo ob poravnani članarini.
Članarina znaša 50 eurov.
3. Cena znaša 115€
4. Drugi ali tretji družinski član ima
10€ popusta.
5. Rok za plačilo
31.1.2016.

zimovalnine

je

BELI BOBER, Prušnikova 99, 1210 Šentvid

TRR: 02033 - 0013764109

6. Udeležba na sestanku s starši je
OBVEZNA za vse starše udeležencev
zimovanja.
V ceno zimovanja je vključeno: spanje in
bivanje v koči, prehrana, oprema za
spremljajoči program, prevoz Ljubljana-Vršič
in obratno, ter prevoz opreme.

