Društvo tabornikov ROD PUSTI GRAD
Koroška cesta 13, 3325 Šoštanj
rpg.sostanj@gmail.com, www.rpg.rutka.net
davčna št.: SI 38806045
TRR: SI56 6100 0000 6975 132

Dragi starši!
Poletje je tukaj in vsi že nestrpno pričakujemo taborjenje v Ribnem. Pred odhodom na
taborjenje pa vas želimo seznaniti še z zadnjimi informacijami.
ODHOD:

petek, 14. julij 2017

PRIHOD:

nedelja, 23. julij 2017

ŠOŠTANJ:
POLZELA:

pri osnovni šoli KDK
pri osnovni šoli
Polzela

ŠOŠTANJ:
POLZELA:

Pri osnovni šoli KDK
Pri osnovni šoli
Polzela

ob 8:00
ob 8:15

Na zbornem mestu bodite 15 min prej.

okoli 13:00
okoli 13:00

Otroke, ki bodo na taboru 5 dni
(murni in 1. razred) starši prevzamete v
torek, 18. 7. ob 17:00 v taboru.

Če boste otroka sami pripeljali na tabor, nam to sporočite najkasneje do 30. junija. Prihod v
tabor pa je mogoč po 11.uri.
Pred odhodom je potrebno poravnati tabornino v celoti in izključno samo preko plačilnega
naloga. Gotovine ne sprejemamo. Če otrok še nima poravnane članarine, je cena 40 €. (Ob
plačani članarini prejme vsak novi član tudi taborniško rutico.)
Pred odhodom na avtobus je potrebno oddati zdravstveno kartico in zdravstveno izjavo, ki se
nahaja na naši spletni strani: www.rpg.rutka.net. Brez tega ni vstopa na avtobus!
Na samem taborjenju bo možen nakup taborniške opreme, zato naj imajo otroci s sabo
pripravljen denar, če si bodo kaj kupili.
ARTIKEL
Rodova majica (modra)
Rodov našitek
Kroj
Taborniški pas
Kapa SCOUT (vijolična ali bež)
Rutica rumena/rdeča/zelena
Rutica modra/vijolična

CENA
6€
2€
27€ - 32€
4€
6€
4€
4,5€

OBISKI NA TABORU SO PREPOVEDANI. Skozi vsa leta taborjenj vedno znova ugotavljamo, da
so vaši obiski na taboru (čeprav vam v veliko veselje), za vaše in pa tudi za ostale otroke,
katerih njihovi starši ne morejo obiskati, zelo moteči in rušijo našo že ustaljeno rutino ter
seveda program. Zato so žal obiski nezaželeni.
Če pa si vseeno želite s svojim otrokom obiskati kakšen del Gorenjske, pa lahko pridete po
svojega otroka v tabor v nedeljo, 23. 7. 2017, ob 10.uri.
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Otroci bodo zelo veseli vaše pošte, katero pošljite na naslov: Ime in priimek prejemnika
pošte, Kajuhov tabor Ribno, 4240 Radovljica. Ne pošiljajte hrane, ker je pokvarljiva in jo
bomo primorani zavreči.
Če je možno, otrokom spakirajte stvari v potovalko ali nahrbtnik in ne v potovalni kovček, saj
ta zasede preveč prostora v šotoru. Nikakor pa na prtljago ničesar ne privezujte, saj se pri
prevozu prtljage ti »priveski« strgajo in izgubijo.
Vse stvari dajte najprej v vrečko (zaradi vlage), preden jih zložite v nahrbtnik ali potovalko.
Priporočljivo je, da po vrečkah ločite majice, nogavice, spodnje hlače, dolge hlače, mikice…
Otrokom spakirajte stvari, ki jih ni škoda, saj bodo 10 dni v naravi. Otroci naj bodo zraven, ko
pakirate, da bodo vsaj približno vedeli kaj imajo s seboj in kje je zloženo.
Za otroke od 5. razreda naprej je obvezen vsaj 45 l nahrbtnik, ki ga bodo lahko nesli na
bivakiranje. Priporočljivo je, da imajo manjši nahrbtnik za spanje v vodovih kotičkih (v katerega
lahko spakirajo opremo za prenočitev ene noči), tudi otroci od murnov do 4. razredov.
Ne dajajte otrokom s seboj elektronskih naprav (mobitel je strogo prepovedan!!). V
nasprotnem primeru jim bomo te stvari vzeli ter jih vrnili zadnji dan taborjenja. Za morebitne
okvare telefonov zaradi prevelike vlage, ki je prisotna na samem tabornem prostoru, ne
odgovarjamo.
Na pakirajte tudi NOBENE hrane, saj je pokvarljiva in predvsem privablja v šotor mravlje. Če
bodo vseeno imeli hrano s sabo, jo bomo primorani zaseči. Možen pa bo nakup osvežilnih pijač
in sladkih priboljškov, zato naj imajo s seboj nekaj malega denarja.
Tudi letos lahko pričakujemo nizke temperature v taboru, predvsem ponoči, zato zelo
priporočamo dobro spalno vrečo, dodatno odejo in več toplih oblačil.
Tekom taborjenja smo dosegljivi na telefonski številki 041 563 321 (Uroš Burič, mentor na
taborjenju). Ker pa je dan na taboru zelo natrpan in velja prepoved telefoniranja, vas prosimo
za sms sporočilo, na katero bomo v nujnih primerih takoj odgovorili.
O našem dogajanju vas bomo redno obveščali na naši FB strani (Rod Pusti Grad Šoštanj). Zelo
smo veseli, da ste nam zaupali svoje otroke prav zato vam tudi zagotavljamo, da bomo za njih
kar najbolje poskrbeli in jim pričarali res nepozabne počitnice.
Lep taborniški pozdrav!
Taborovodja
Denis Pučko
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OPREMA ZA TABORJENJE
Prilagamo seznam opreme za vse vremenske razmere po naših izkušnjah. Seveda pa je boljše,
da je opreme več kot premalo.
POMEMBNO!!! Prosimo, da oblačila in ostale predmete označite z imenom in priimkom ter da
pakirate skupaj z otrokom.

¨ NAHRBTNIK ZA IZLETE (v katerem
je dovolj prostora za kopalke,
manjšo brisačo, pijačo in sendvič)
¨ SPALNA VREČA
¨ RJUHA – FLANELA (STARA)
¨ ARMAFLEKS (PODLOGA ZA SPANJE)
¨ 5X DOLGE HLAČE
¨ 5X KRATKE HLAČE
¨ 10X KRATKE MAJICE
¨ 3X MAJICE Z DOLGIMI ROKAVI
¨ 12X SPODNJE HLAČE
¨ 12X NOGAVICE
¨ PIŽAMA
¨ PULOVER OZ. TOPLEJŠE OBLAČILO,
JAKNA
¨ VODOODPORNO OBLAČILO
(palerina, vetrovka)
¨ ŠPORTNI COPATI
¨ OBUTEV ZA DEŽ (škornji)
¨ OBUTEV ZA V VODO (sandali)
¨ ROKAVČKI (pripomočki za
plavanje)
¨ PLANINSKI ČEVLJI (ali čevlji
primerni
¨ za daljše pohode)
¨ BRISAČA ZA KOPANJE
¨ 2X BRISAČA ZA UMIVANJE
¨ 2X KOPALKE
¨ KREMA ZA SONČENJE

¨ POKRIVALO PROTI SONCU (KAPA,
KLOBUČEK)
¨ PRIBOR ZA UMIVANJE (zobna
ščetka in pasta, milo, šampon …)
¨ ZAŠČITA PROTI KOMARJEM IN
KLOPOM
¨ PAPIRNATI ROBČKI
¨ ZDRAVSTVENA IZKAZNICA
¨ KLOBČIČ NARAVNE (konopljine)
VRVICE NAJLONSKA VRVICA
(premera 3-5 mm,5m)
¨ SVETILKA + REZERVNI BATERIJSKI
VLOŽKI
¨ PISALA, BARVICE, ZVEZEK, LISTI,
ŠKARJE, LEPILO
¨ PLATNENA VREČA ZA UMAZANO
PERILO
¨ KROJ IN TABORNIŠKA RUTICA
¨ ČUTARA (FLAŠKA ZA VODO)
¨ ZA MČ: pravljica, igrača za spanje
¨ ZA GG (od 5. razreda dalje):
svinčnik, šestilo, geotrikotnik,
radirka, barvice, trda podloga,
kalkulator, menažka, jedilni pribor
in VEČJI NAHRBTNIK (45 L), v
katerega gre spalna vreča, hrana in
oblačila za 2 dni, KOLO (več
informacij v obvestilu za kolesa)

»Z naravo k boljšemu človeku!«

