TABORJENJE 2022
Kokarje
Društvo tabornikov, Rod Jadranskih Stražarjev vabi na letno taborjenje!
Za otroke v starostni skupini Murni, Medvedki in Čebelice 6-10 let (1-4 razred, rumena in rdeča rutka)
Za otroke v starostni skupini Gozdovniki in Gozdovnice 11-15 let (5-9 razred, zelena rutka)
Taborjenje predstavlja vrhunec celoletnih taborniških aktivnosti,
saj lahko takrat taborniki preizkusimo svoje znanje v naravi.
Gozdnih šol, proge preživetja, orientacijskih pohodov,
spoznavanja okolice, večerov ob ognju, lokostrelstva, iger na
prostem, domovanja v šotorih, druženja pod krošnjami,
tematskega dneva, petja, bivakiranja, taborniškega kuhanja,
zvezdnatega neba, kopanja v mrzli vodi, prijateljstva ter mnogo
drugih stvari, ki sestavljajo pravo taborno dogodivščino, se vsi
veselimo že od konca zadnjega taborjenja.
Da se taborjenje lahko izpelje potrebujemo kar nekaj prostovoljcev, ki sestavljajo taborno vodstvo.
Celotno vodstvo je ustrezno usposobljeno, na taborjenju pa deluje prostovoljno in za opravljeno delo
ne prejema plačila. Taborni prostor je sestavljen iz šotorov, jedilnice, kuhinje, umivalnice ter prostora
namenjenega večernemu ognju. Vodstvo sestavljajo:
•
•
•
•
•

Taborovodja, ki skrbi za program in organizacijo;
Starešino tabora, ki prevzema odgovornost varne izpeljave tabora;
Ekonom, ki skrbi za vsakodnevno kakovostno in pravočasno dostavo hrane;
Kuharica, ki skrbi za zdrav jedilnik in da nismo lačni;
Vodniki, ki skozi celoten tabor izpeljejo program in otrokom podajajo znanja skozi gozdno šolo.

Kaj počnemo: Dan začnemo z jutranjo telovadbo,
pospravljanjem šotora in dvigom zastave ter zapojemo
taborniško himno. Po zajtrku se začne gozdna šola, kjer se
učimo raznovrstnih veščin - ta se ponovi tudi popoldan. Poleg
gozdne šole imamo v programu tudi raznorazne taborniške
in družabne aktivnosti. Vsako taborjenje je obarvano v
določeno tematiko (npr. potovanje okoli sveta, gusarji,
cirkus...), ki predstavlja rdečo nit skozi celoten program.
Zvečer se tudi tradicionalno zberemo ob tabornem ognju,
kjer pojemo ob kitari, predstavljamo svoje talente, lovimo illegalce in počnemo še mnogo drugega!
Verjamemo, da so naša taborjenja prava izbira za preživljanje počitnic, kjer bodo otroci in mladostniki
deležni nepozabnih doživetij v gozdu, ob reki, pod soncem, v soju ognja, lune in zvezd.

PRIJAVE:
• E-POŠTA: Prijavnico in potrdilo o nakazilu pošljete na mail tabornikiizola@gmail.com in
izvedete nakazilo na TRR: Društvo tabornikov, RJS Izola, Livade 7, 6310 IZOLA
Banka Intesa Sanpaolo TRR 10100-0029096891
Namen plačila: Tabor - ime in priimek udeleženca

•

Osebno (v taborniški sobici v Livadah - poleg OŠ Livade, športna dvorana):
- Za člane RJS: ob petkih 3.6, 10.6, 17.6. in 1.7. (od 19h do 20h)
- Za zunanje otroke (v kolikor ne bodo mesta zapolnjena): v petek 17.6. in 1.7. (od 19h do
20h)
- S seboj prinesite prijavnico, potrdilo o plačilu/tabornino!!!

PRIJAVE SO MOŽNE LE DO ZAPOLNITVE MEST, ZATO POHITITE! PRIJAVE PO 1.7. SO MOGOČE LE V PRIMERU PROSTIH MEST, VENDAR
V TEM PRIMERU VAŠ/A TABORNIK/CA NE BO ZAVAROVAN/A!

SESTANEK S STARŠI, petek 10.6 ob 19. uri v taborniški sobici v Livadah
Za vse starše, katerih otroci se še nikoli niso udeležili našega tabora in pa tiste, ki bi si želeli še kakšno
dodatno pojasnilo v zvezi z izvedbo taborjenja. Vljudno vabljeni vsi zainteresirani!
PLAČILO – TABORNINA: V ceno je vključena nastanitev v šotorih, prehrana, prevoz, zavarovanje in
izvajanje programa. Drugi in vsi nadaljnji otroci iz iste družine so upravičeni do 20 € popusta na
drugo tabornino.
Možno plačilo v dveh obrokih (prvi do 10.6.2022 in drugi do 1.7.2022) v gotovini ali na TRR.
V primeru odjave (pisno na mail tabornikiizola@gmail.com) do 17.6 vrnemo ves do takrat vplačani znesek. Kasneje bomo denar
vračali le v primeru bolezni. Za taboreče, ki predčasno odidejo s taborjenja, povrnemo stroške v vrednosti 6,00 € na dan.

MČ (1. do 4. razred) rdeča rutka

17. 7. 2022 – 24. 7. 2022

Člani (plačana članarina)
170 €

GG (5. do 9. razred) zelena rutka

17. 7. 2022 – 26. 7. 2022

190 €

Nečlani
Ne
sprejemamo!

230 €

Odhod je predviden 17.7 z avtobusom. Zbor bo v Izoli, predvidoma okoli 8 ure! Prihod je predviden
24.7 (MČ) in 26.7 (GG) v poznem popoldanskem času. Točno uro in kraj odhoda še javimo.
DODATNE INFOMACIJE: V primeru, da lahko kdo priskrbi kakršnokoli materialno pomoč (hrana,
oprema...), bomo prispevkov vsekakor zelo veseli. Za natančnejše informacije kontaktirajte vašega
vodnika.
Vse relevantne informacije so tudi na naši spletni strani http://www.rjsizola.si/ . Tam je objavljena tudi
prijavnica, ki si jo lahko za hitrejšo prijavo natisnete, izpolnete ter jo skupaj s plačilom prinesete na
razpisan termin prijav oz. izpolnjeno (skupaj s potrdilom o vplačilu) pošljete po mailu in se prijavite
kar od doma. Objavljen je tudi seznam opreme, prošnja za donatorstvo idr dokumenti.
Vljudno vabljeni. Vodniki RJS vas že nestrpno pričakujemo.
Taborniki ne molamo, naravo radi imamo. Že 65. let v Izoli družijo nas rutke in dobra volja.

