TABOR 2022
Radlje ob Dravi
8.-17. julij 2022

Drage tabornice, tabornki in starši!
Veseli smo, da bomo tudi letos del poletja
preživeli skupaj v naravi. Pripravili smo
program, poln doživetij: preizkusili se bomo v
orientaciji, pridobivali nove taborniške
veščine, peli ob tabornem ognju in še veliko
več.
Skratka, te priložnosti, kot vsako leto, ni za
zamuditi.
Povezava do spletne prijavnice:
https://forms.gle/Pj7YHF1rgRWBhoy56

Pomembni datumi
9. 5. ob 19.00 - informativni sestanek za starše
10. 6. 2022 – rok za oddajo spletne prijavnice
in rok za plačilo prvega obroka
1. 7. 2022 – rok za plačilo drugega obroka
8. 7. 2022 ob 8.00 – zbor pred ŠD Tabor
17. 7. 2022 – zaključek tabora in piknik

Vodstvo
George Heath – taborovodja
031 547 344 / george.heath@zmaji.si
Lana Radon – starešina tabora
041 533 940 / lana.radon@zmaji.si

Prevoz
Zberemo se ob 8.00 pred ŠD Tabor, kjer bo
organiziran prevoz do tabornega prostora z
avtobusom. Ob zaključku taborjenja (17. 7.)
otroke prevzamete na tabornem prostoru. Okoli
11.00 bomo ponovno obudili tradicijo Piknika za
starše, kjer ste vabljeni na druženju ob žaru,
preden krenete na pot. Starši lahko prinesete
kakšno prilogo ali sladico.

Sestanek za starše
Sestanek za starše bo v ponedeljek, 9. 5. 2022, ob
19.00 na Zarnikovi ulici 3 v Ljubljani.

Ukrepi Covid-19
Taborjenje bomo izvedli v skladu s takratnimi
priporočili NIJZ in veljavnimi ukrepi. Ker situacije
žal ne moremo predvideti, vas bomo o
podrobnejših epidemioloških prilagoditvah
obveščali sproti.

Cena
Cena letošnjega taborjenja znaša 190 €, plačate
pa jo lahko v dveh obrokih v višini 95 €.
Prvi obrok poravnate do 1. 6. 2022, drugega pa
do 1. 7. 2022.
Če še niste poravnali letošnje članarine, jo lahko
plačate skupaj s tabornino.
Več o plačilu članarine si lahko preberete na
spletni strani.

Podatki za plačilo
Društvo tabornikov Zmajev rod
Prijateljeva 2, 1000 Ljubljana
Št. Računa: SI56 6100 0002 3738 090
Sklic: 00 08072022
Namen: Tabornina 2022 “ime otroka”
* Pri plačilu obvezno napišite ime svojega
otroka

Telefoni in elektronske naprave
Taborjenje želimo preživeti čim bolj v stiku z
naravo, zato naj otroci vse elektronske
naprave pustijo doma. Tako bomo lahko
otrokom ponudili najbolj pristno izkušnjo
življenja v naravi in preživljanja časa z vrstniki.
Da vas ne bo skrbelo, bomo vsake toliko poslali
e-mail s kratkim opisom poteka dneva in nekaj
fotografijami.
V nujnih primerih bo vodstvo tabora
dosegljivo na številkah, zapisanih v tej
brošuri.

Seznam opreme






















menažka in jedilni pribor (menažka naj
vsebuje posodo, primerno za juho,
priporočljiv je še plitev krožnik)




čutara (vsaj 2L) in kozarec
maska
rutka
kroj ali rodova majica
spalna vreča
armafleks
lažji pohodni čevlji
lahko obuvalo (sandali ...)
nepremočljiva vetrovka
pulover
majice s kratkimi in dolgimi rokavi
kratke hlače
kavbojke oz. dolge hlače
dodatne dolge hlače na pas*
trenirka
navadne in pohodne nogavice
spodnje perilo
kopalke
brisača









pribor za osebno higieno
zdravstvena izkaznica otroka
in morebitna zdravila
pokrivalo za zaščito proti soncu
krema za sončenje
Autan
baterija (svetilka)
manjši pohodni nahrbtnik
(minimalno 15 litrov)
pisalni pribor
(za udeležence, ki so končali 6. razred:
svinčnik, barvice, geotrikotnik, šestilo,
kalkulator)

*Dolge hlače na pas
Poleg dolgih hlač, ki so nujna oprema vsakega
tabornika, ki se želi izognit klopom in trnjem v
gozdu, so na taboru obvezne tudi dodatne
dolge hlače čez kolena(npr. kavbojke) in pas,
ki se oblečejo ob svečanih priložnostih (npr.
taborniški krsti) in ob vsakodnevnem dviganju
in spuščanju zastave.

