Izola, 3. 6. 2019
Spoštovani,
rod Jadranskih stražarjev Izola je neprofitna organizacija, včlanjena v Zvezo tabornikov
Slovenije. Pretežno se financiramo s pomočjo razpisov, velik del pa nam pomaga – tako
finančno kot materialno ožji in širši krog poznanstev naših članov (starši, njihovi prijatelji…).
Taborniki se trudimo za razvoj otrok, da postanejo odgovorni, samostojni in spoštljivi mladi
ljudje, s poudarkom na spoštovanju do ekologije in narave. Pri vsem tem igra ključno vlogo
narava, zato izkoristimo vsako možnost, da naša dejavnost poteka na prostem. S tem
namenom, že več kot 60 let, tudi letos organiziramo taborjenje. Letos se bo odvijalo v
Rovtah, v objemu neokrnjene narave gozdov in rek. Tam bodo otroci izkusili vse možne
aktivnosti, ki jih narava ponuja: streljanje z lokom, vožnja s kanujem, bivakiranje,
postavljanje tabornega ognja, prepevanje ob njem…
Trudimo se, da bi bi bila ta »10-dnevna pravljica« cenovno dostopna čim več otrokom, zato
se na vas obračamo s prošnjo za donacijo.
Dobrodošli so prispevki tako v finančni kot v materialni obliki. Za vso izkazano dobro voljo
vam bomo hvaležni. Radi bi poudarili, da nam še tako majhna ali skromna pomoč prav
pride, saj nam omogoča boljšo organizacijo in izvedbo taborjenja!
Finančna sredstva lahko nakažete na »IBAN SI56 1010 0002 9096 891«. Materialno pomoč
pa prosim predajte osebi, ki vam je prošnjo izročila.
V zameno za vašo pomoč, vam na vašo željo nudimo reklamiranje vaše dejavnosti na naši
spletni strani, čaka pa vas še drobno presenečenje.
Za več informacij smo dosegljivi na elektronskem naslovu tabornikiizola@gmail.com
V upanju na ugodno rešitev naše prošnje se vam v svojem imenu in imenu vseh taborujočih
že v naprej lepo zahvaljujem.

Prek slovenskih gozdov vse do morja,
že 60. let v Izoli družijo nas rutke in dobra volja.
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