RPK POLETNO TABORJENJE 2022
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOKACIJA: Kazarska Grapa
TERMIN: 7. do 16. julij 2022
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENA: 170 € *
PLAČILO: Preko položnice ali elektronskega bančništva na naš račun (prosimo, da denarja ne prinašate
vodnikom na vodova srečanja), v enem ali dveh poljubno velikih obrokih, najkasneje do 10. junija 2022.

* V primeru, da se taborjenja udeleži več članov istega gospodinjstva, velja naslednji popust - 20 €.
(Torej je cena za drugega, tretjega itd. člana 150 €.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVE: Preko elektronske prijavnice (https://forms.gle/gUJnjpJfwhSrUXAF8), najkasneje do 10. junija
2022 - prijava je veljavna, če je plačana članarina za leto 2022, oddan vpisni list in ob plačilu celotne
tabornine.
ODJAVE: Od taborjenja se lahko odjavite do 15. junija 2022, v primeru, da želite povrnjeno vplačano
tabornino - po tem datumu vračilo tabornine ni več možno, razen ob predložitvi zdravniškega potrdila.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZNANITEV Z AKTIVNOSTMI

Otroci bodo na taboru sodelovali pri programu, ki bo vključeval pohod, spanje v šotorih, prižiganje in
skrb za ogenj, strateške igre, orientacijo s kompasom in karto, kopanje in aktivnosti v vodi,
lokostrelstvo, streljanje z zračno puško, osvajanje veščin in drugih znanj, ustvarjalne delavnice,
športne aktivnosti, opravljanje nočne straže in dežurstva. Pri tem bodo pod varstvom vodnikov
(upoštevajoč starost) spoznali pravilno rabo orodij, kot so sekira, žaga in nož. Vse naštete aktivnosti
bodo potekale na prostem.
Za higieno, program in splošno dobrobit taborečih bomo skrbeli vodniki in ostalo taborno vodstvo, ki
ima opravljeno zunanje vodniško izobraževanje oz. so z rednim delom in večletnim delom kot vodniki
pridobili zaupanje taborniškega vodstva.
Za zdravje in prvo pomoč bo skrbela odgovorna oseba, ki ima izkušnje in znanje o nudenju prve
pomoči. V primeru bolezni in resnejših poškodb bomo opravili obisk pri zdravniku, vsak dogodek pa
bo zapisan tudi v bolničarski dnevnik.

Kajenje in uživanje alkohola na taborjenju nista dovoljena, zato si pridržujemo pravico, da tistega, ki
krši to pravilo, pošljemo domov. Nezaželene so tudi elektronske igrače, zbirateljske kartice, druge
dragocenosti in mobilni telefoni.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OSTALE INFORMACIJE

Tudi letos bo za starše članov pred taborom organiziran sestanek, ki bo namenjen predstavitvi
letošnjega taborjenja in kjer bomo odgovorili na vsa vprašanja v povezavi s tem (oprema, program,
pravila, higiena ...). Datum sestanka bo znan naknadno. Vsi prijavljeni bodo pred taborjenjem prejeli
tudi elektronsko pošto s podrobnimi informacijami.
Na taborjenje se bomo 7. julija dopoldne odpeljali z avtobusom, prav tako pa nas bo avtobus zapeljal
nazaj v Ljubljano 16. julija.
Seznam opreme za taborjenje bo poslan po elektronski pošti z zadnjimi podrobnimi informacijami, na
naši spletni strani pa lahko najdete seznam pomembnejše opreme skupaj z nekaterimi smernicami za
nakup.
Tabornina zajema najem tabornega prostora, sanitarij, prehrano, program, amortizacijo opreme,
taborno majico, prevoz opreme in prevoz taborečih v obe smeri. Z lanskim letom smo na željo staršev,
pa tudi zaradi manjšega ogljičnega odtisa organizirali tudi prevoz s tabora, kar letos ohranjamo. Ker si
želimo, da bi bil tabor dostopen vsem članom, se, v primeru, da vam tabor predstavlja velik ﬁnančni
strošek, obrnite na vodnika vašega otroka ali starešino tabora (Tinkara – 070 636 476), da skupaj
poiščemo rešitev.
Če ima kateri od staršev možnost priskrbeti kakršnokoli materialno pomoč (npr. hrana, domača
marmelada, sadje, potrošni material, ipd.), bomo tega zelo veseli. Prosimo, da nas o tem seznanite na
sestanku za starše oz. sporočite vodniku na vodovem srečanju.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V primeru, da se sestanka ne morete udeležiti ali pa imate še dodatna vprašanja, smo vam vedno na
voljo na spodaj zapisanih kontaktih.
TELEFON: 040 172 229 (taborovodja Gašper)
ELEKTRONSKA POŠTA: taborniki.krapi@gmail.com

