Društvo tabornikov,
Rod Jadranskih Stražarjev Izola
Livade 7 / P.P. 1, 6310 IZOLA
Starešina: Vilette Čibej
Kontakt: 031 377 588

Zadeva: Prošnja za donatorstvo
Spoštovani,
Obračamo se na vas, z željo po materialnem ali finančnem donatorstvu za potrebe
organizacije že 63. letnega taborjenja Društva tabornikov Rodu Jadranskih stražarjev iz
Izole, letos zaradi situacije z Covidom19 kar v Izoli, med 18-27. 7. 2020.
Taborjenje bo potekalo v dveh izmenah, MČ in GG tabor z skupno okoli 85 taborečih.
Kljub vsem varnostnim ukrepom vezanih na higienska priporočila za zajezitev širjenja okužbe
Covid19 želimo organizirati taborjenje, kjer se bodo otroci česa naučili, zabavali, vzpostavili
medsebojne stike, izkusili novo dogodivščino…..
Taborniki se trudimo pri razvoju 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 63 let, tudi
letos organiziramo taborjenje. Tam bodo otroci izkusili vse možne aktivnosti, ki jih narava ponuja:
postavitev pionirskih objektov, bivakiranje, postavljanje tabornega ognja in prepevanje ob njem,
streljanje z lokom, izvajanja raznih taborniških veščin (vozlanje, orientacija in topografija, ekologija,
spoznavanje narave in življenje ob njem…),….Poleg tega bomo izvedli izlet v okoliške griče in se
udeležili katere športne aktivnosti v naboru ponudbe kraja vse z namenom spoznavanja z lokalne
skupnosti in slovenske dediščine.
Za več informacij sem dosegljiva na mobilni številki 031 377 588 in na elektronskem naslovu
vilettecibej@gmail.com. V času tabora sta dosegljivi taborovodja Tina Marič na 030 608 516 in
starešina Romina Zudič 041 539 459.

Krajša predstavitev delovanja:
Taborniški Rod jadranskih stražarjev Izola je prostovoljna, mladinska, vzgojna, nestrankarska in
neprofitna organizacija, odprta vsem ne glede na narodnost, vero in prepričanje. Društvo, ki
deluje že 63 let, ima letno vključenih čez 100 članov od starosti od 5 do 85 let.
Rodovo delo z mladostniki temelji na združevanju v majhne skupine (vode), kjer se posameznik
nauči samostojnosti, pomena povezanosti z vrstniki in medsebojne pomoči. S spoznavanjem narave,
bivanjem v naravi in doživljanjem njenih lepot in izzivov otroci razvijajo značaj, znanja in razne
spretnosti, vsekakor dobrodošle v nadaljnjem življenju. Organizirani smo v skupino murnov, družino
MČ (7 vodov) in GG (4 vodi), klub PP, klub RR in Grče ter KIT. Vodniki in načelniki ter drugi
funkcionarji se trudimo izvajati kakovosten program, kar kažejo tudi odlični rezultati na tekmovanjih.
Predvsem si pa želimo in trudimo ohraniti taborništvo v izolski občini.
Vključeni smo v Zvezo tabornikov Slovenije, ki danes šteje več kot 10.000 članov. ZTS je od jeseni
1994 polnopravna članica WOSM-a (World Organization of the Scout Movement), mednarodne
skavtske organizacije s preko 28 milijoni članov širom po svetu.
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Imamo lasten taborniški dom kjer izvajamo program, skladišče za opremo in v sedemdesetih smo od
občine dobili v najem taborni prostor nad Jagodjem, kjer organiziramo tekmovanja, taborjenja in
druge aktivnosti. Leta 1992 smo prvič organizirali taborniško rekreativno kolesarsko tekmovanje
Bičikleta žur, rodova akcija, ki bi letos odkolesarila že 28ič.

V upanju na ugodno rešitev naše prošnje se vam v svojem imenu in imenu vseh taborečih že v
naprej lepo zahvaljujem.

Z naravo k boljšemu človeku!

Taborniški pozdrav, starešina Vilette Čibej

Prek slovenskih gozdov vse do morja,
Že 63 let v Izoli družijo nas rutke in dobra volja!
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