TABOR KOLPA 2019
V letošnjem letu bomo kamniški taborniki taborili ob reki Kolpi zraven vasice Ribjek v občini Osilnica.
S pomočjo časovnega stroja bomo obiskali različna obdobja človeške zgodovine, od prazgodovine
do starodavnih Grkov, Kolumbovih odkritij in Napoleonovih osvajanj Evrope.
Prav tako smo tudi letos za vse starše, prijatelje in bivše tabornike pripravili že tradicionalno Klubovsko
izmeno™. Vabljeni vsi, ki imate radi druženje v naravi in vsi, ki bi radi (po)doživeli taborniško življenje!

TERMINI IN CENA TABORJENJA
IZMENA

TERMIN

Klubovska izmena™

12. - 14. julij

CENA
Odrasli: 15€ /oseba /noč
Šoloobvezni otroci: 10€ /oseba /noč

CENA ZA NEČLANE**

(Če otrok ostane na taborjenju, je Klubovska zanj brezplačna)

15. - 21. julij
120 €
145 €
MČ izmena*
15. - 24. julij
140 €
165 €
GG izmena*
* Cena vključuje bivanje, prehrano, stroške organizacije, programsko opremo, amortizacijo ter prevoz v eno smer.
Drugi in vsak naslednji otrok iz družine ima pri ceni taborjenja 20€ popusta.
** V kolikor v letu 2018/2019 članarine še niste poravnali, je tabornina višja za del članarine. Prav tako ta cena velja
za nečlane, ki se udeležijo taborjenja.

PRIHOD IN ODHOD
 Na tabor bo organiziran avtobusni prevoz v ponedeljek, 12. 7. 2019 ob 7. uri – zbor pred taborniško sobico
 Ob zaključku tabora po otroke pridete starši na taborni prostor v nedeljo, 21. 7. 2019 med 13. in 15. uro.

KAKO PLAČATI?
Tabornino v celoti plačate po položnici s spodnjimi podatki.
 Prejemnik: RBG Kamnik, Fužine 10, 1240 Kamnik
 Namen plačila: Tabor, ime in priimek taborečega
 Koda plačila: OTHR
 IBAN: SI56 0231 2001 4477 065 (Nlb d.d.)
 Sklic: SI00 150719

Udeleženci Klubovske izmeneTM plačate na enak način, s sklicem SI00 120719 ter namenom
plačila Klubovska izmena, ime in priimek udeleženca.

PRIJAVA
Prijave na letošnje taborjenje potekajo izključno preko elektronske prijavnice, ki jo najdete na spodnji povezavi
in na spletni strani www.rbg-kamnik.si. Prosimo, da elektronske prijavnice oddate najkasneje do
22. junija 2019. Kasnejše prijave sprejemamo le v primeru nezasedenosti šotorov oz. avtobusa.
MČ, GG, PP izmena: https://forms.gle/yuAq73Lv2LqVENkD8
Klubovska izmena: https://forms.gle/gL7rgLVei4C9XiESA

Organiziran bo tudi sestanek za starše, ki bo v četrtek, 13. junija ob 19. uri v taborniški sobici.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. številki 031-549-914 (taborovodja Matija Jerin) ter na email
naslovu info@rbg-kamnik.si.

Obutev:

OBVEZNA OPREMA
Oblačila:

-

pohodni planinski čevlji*

-

spodnje perilo (za 8 dni + rezerva)

-

športni copati

-

nogavice (vsaj 10 parov, tudi debele)

-

natikači (dva para)

-

majice s kratkimi in dolgimi rokavi

-

hlače (dolge in kratke) – vsaj ene dolge hlače na pas za zbor (NE TRENIRKA!)

-

tehnični svinčnik, radirka

-

trenirka, puloverji

-

geotrikotnik, šestilo - podlaga za pisanje

-

pižama ali trenirka za spanje

-

vsaj 6 različnih barvic

-

kopalke in brisače

-

bunda oz. toplejše oblačilo - vetrovka ali palerina

-

kroj

-

kapa (za sonce in dež)

-

kompas

-

TABORNIŠKA RUTKA!

-

družabne igre

Ostala oprema:

Za 5. razred in starejše:

Zaželena oprema:

-

obliži

-

večji nahrbtnik za bivakiranje

-

sončna očala

-

manjši nahrbtnik za izlete*

-

glasbila, pesmarice

-

spalna vreča in armafleks

-

rjuha/prevleka za blazino

-

osebni dokument

-

taborniški zvezek, puščica

-

zdravstvena izkaznica!

-

menažka ali globok krožnik, jedilni pribor

-

prenosni predvajalniki glasbe in videa

-

skodelica in čutara

-

mobilni telefon

-

baterijska svetilka (z rezervnimi baterijami)

-

razne elektronske naprave

-

dežnik

Toaletne potrebščine:
-

zobna krtačka in pasta

-

milo, šampon

-

sončna krema z visokim zaščitnim faktorjem

-

brisače

-

zaščita proti insektom!

-

vrečke za perilo in umazana oblačila

Nezaželena oprema:

 Vsako leto se na taborjenju odpravimo na dvodnevno bivakiranje izven tabora.
Zato vas prosimo, da imajo otroci s seboj pohodne čevlje in nahrbtnik, ki je
dovolj velik, da vanj spravijo spalno vrečo, rezervna oblačila in hrano ter nanj
pripnejo armafleks. Večkrat se zgodi, da otroci s seboj nimajo dovolj velikih in
primernih nahrbtnikov. Problem pa se pojavi, ko skupaj pakiramo in otroci nimajo
v nahrbtniku prostora, da bi vanj spravili vse kar potrebujejo.
 Na taboru bo tudi letos Kantina, tako da naj otroci sladkarije pustijo doma, saj
nam izkušnje pravijo, da se jih otroci prenajejo in potem ne pojejo kosila ali
večerje! Raje jim dajte nekaj evrov, da si bodo sladkarije kupili na taboru.

