izkaznice:

Seznam opreme in zadnje informacije o
TABORJENJU ZA GG
Stavča vas, 8.-18. julij 2021
Še dober mesec nas loči do taborjenja. Da bo vse potekalo tako kot mora,
smo pripravili seznam opreme ter druge koristne informacije.

Seznam opreme:
1.Nujna oprema

oblačila:
□
□
□
□
□
□
□
□
□

perilo(spodnje hlače, nogavice)-vsaj 10 parov
kopalke(najmanj 2)
topel pulover(2)
taborniška rutka in kroj
vetrovka, jopica
dolge hlače(2)
trenirka ali toplo oblačilo za spanje
kratke hlače(3)
kratke majice(vsaj 5)
□ pokrivalo (kapa s šiltom ali podobno)

pribor za osebno higieno:
□
□
□
□
□

milo
brisače(2)
zobna ščetka
zobna pasta
krema za sončenje

□
□
□

ostalo:
□
□
□
□

nahrbtnik za izlete in bivak
spalna vreča
čutara
rjuha (2- ena je potrebna za program)

□
□
□
□
□
□
□
□
□

kopalne brisače(2)
pelerina ali anorak
baterijska svetilka z rezervnimi vložki
jedilni pribor
menažka
skodelica (plastična, za čaj)
navadna sveča (ČAJNA)
krema za sončenje
armafleks

superge
sandali ali natikači
gojzarji

2.Priporočljiva oprema:
□
□
□
□
□
□
□

taborniški nož
ročna ura
Autan, Off
družabne igre
sončna očala
denar
oprema za indijance

3. Prepovedana oprema
Ker taborniki živimo v naravi in z naravo, bomo mobilne telefone, ipode,
igralne konzole, mp3 player, gameboye in podobno pustili doma! Starše pa
še posebaj naprošamo, da po pošti ne pošiljajo hrane in ostalih večjih
paketov, razen v primeru dogovora z vodstvom (npr. dodatni čevlji).
Informacije:
-

obutev:
□
□
□

zdravstvena
taborniška(če jo imaš)
osebna

-

Odhod na taborjenje je v četrtek 8. 7. 2021, med 8. in 12. uro s
parkirišča pri domžalski tržnici (bivši Vele). Točna ura odhoda bo
sporočena vsaj 7 dni pred odhodom na tabor. Za odhod iz tabora pa
starši za svoje otroke poskrbite SAMI. To pomeni, da jih pridete
iskat med 11. in 14. uro v nedeljo 18.7.2021.
Obiski staršev na taborjenju niso zaželeni. Taborečim boste lahko pisali
na naslov: Tabor RST, Stavča vas, 8361 Dvor.
Vodstvo taborjenja vam bo pred taborjenjem z veseljem odgovorilo na
vsa vprašanja, med taborjenjem pa boste v nujnih primerih lahko poklicali
starešino Nejca (031/271-842) ali taborovodjo Jaka (070/725-776)

TABORNI PROSTOR
Med Dvorom in Žužemberkom se nahaja vas Stavča vas.
Kjer vidite z rdečooznačeno točko, tam se nahaja naš taborni
prostor. Če pridete skozi kraj Smuka in Lašče iz smeri
Ribnica morate pred Jama pri Dvoru zaviti na levo za vas
Stavča vas. Približno 200–300 m po odcepu, ko ste zavili
levo, bo na levi strani pravokotna cesta nekoliko v klanec, na
katero zavijete. Ponovno po približno 200–300 m pa boste
na levi zagledali velik travnik. To je naš taborni prostor.
Lahko pa tudi pokličete starešino Nejc (031/271-842)
SPODAJ PRILAGAM SLIKE ZA LAŽJO PREDSTAVO.

-

