TABORJENJE RDGO

2018
Kokarje
Dodatne informacije, seznam opreme, predstavitev vodstva

Dragi taborniki in tabornice, spoštovani starši!

ODHOD ZA MURNE

Že odštevate dni do tabora? Le še malo nas loči in že se bomo s polnim
nahrbtnikom opreme odpravili novih dogodivščinam naproti. Nahrbtnike
bomo urno zložili na avtobus in se mahajoč mamicam, atijem, babicam in
dedkom odpeljali na taborni prostor v Kokarjah.

Najmlajši člani, torej naši murni se nam boste letos na tabor pridružili v
nedeljo, 22. 7. 2018. Na taborni prostor jih boste pripeljali starši, do 9.00,
saj se ob tej uri začne program, želimo pa, da ga tudi najmlajši kar najbolje
izkoristijo.

Razlaga za ne-člane: MČ so otroci, stari do 10 let, GG pa otroci, stari od 11
let naprej. V primeru izjem otrok sodeluje pri programu starostne skupine,
ki v večini prevladuje v njegovem vodu.

PRIHOD PO ČLANE

ODHOD ZA MČ
Odhod bo v torek, 17. 7. 2018, ob 7.30 s parkirišča pri Golovcu.
 Ne pozabite na rutke in tudi kroj, če ga imate! Če rutke ali kroja
ne boste imeli, ju boste morali iti iskat domov.
 Prosim, pridite točno.
 Če je Vašemu otroku na vlaku ali avtobusu rado slabo, naj doma
vzame tableto proti slabosti in nam to tudi sporočite.
 Osebni dokument, zdravstveno izkaznico in izjavo staršev (če je še
niste oddali), starši oddajte vodnikom oz. taborovodji.
 Otroci naj imajo s sabo majhen nahrbtnik, ki jim bo seveda služil
tudi na taborjenju. S sabo naj imajo nekaj osvežilne pijače.

Ker se letos odpravljamo na tabor zelo blizu in predvsem zato, ker bomo
taborili na čisto našem tabornem prostoru, ki se ga spominjamo vsi malo
starejši taborniki, je prav, da si ga ogledate tudi starši, zato se letos ne
bomo vrnili z avtobusom, kot je v navadi, ampak boste po otroke prišli
starši v torek, 24. 7. 2018 ob 15.00. Za vse pa bo seveda poskrbljeno, da
želodčki ne bodo prazni.

POMEMBNO
V primeru, da imate še kakršnokoli vprašanje v zvezi s taborjenjem,
prosimo kontaktirajte navedeni telefonski številki taborovodje ali
starešine taborjenja, ki sta Vam vedno na voljo za kakršnokoli pomoč pri
pripravi na odhod na tabor.

FINANČNA IN MATERIALNA POMOČ
ODHOD ZA GG
Kot je znano, bodo GGji dokazali svojo moč in do tabora odšli peš s svojo
lastno iznajdljivostjo. Zbor za vse GGje bo v soboto, 14. 7. 2018, ob 8.00
pred taborniškim klubom v Celju. Več o prtljagi in pakiranju si preberite v
za to namenjeni rubriki.

Prava škoda bi bila, če bi se v času taborjenja doma pokvarila marmelada
ali solata šla v cvet. Morda imate zamrzovalnik že poln, doma pa še tri
gredice peteršilja? Vse Vaše »prispevke« bomo z veseljem pojedli na
taborjenju, prinesete pa jih lahko kar istočasno, ko boste otroka pripeljali
na odhodno mesto. Prosimo, da nam Vašo pripravljenost za pomoč
sporočite na telefonsko številko starešine taborjenja. Iskreno Vam bomo
hvaležni za vsak Vaš dar! V kolikor bi torej bili pripravljeni naše taborjenje

tudi finančno ali materialno podpreti, Vas prosimo, da to prav tako
sporočite starešini taborjenja.
Že vnaprej se Vam zahvaljujemo in Vam bomo zelo hvaležni!
Vsem želiva prijetne počitnice in se vidimo na odhodu na taborjenje!
Eva Lubej, taborovodja in Tim Ratajc, starešina tabora

TABORNO VODSTVO
Za varnost Vaših otrok na taborjenju bo poskrbljeno, imamo dobro
taborno vodstvo, ki ima opravljene ustrezne tečaje in je na taboru
prostovoljno.
Starešina tabora: Tim Ratajc (031 738 566)
Taborovodja: Eva Lubej (031 472 135)
Vodniki:

Lucija Verdev
Ida Komerički
Maja Pilko
Mrika Batalak
Janja Skarlovnik
Tea Dular
Leon Rojk Štupar
Zala Katarina Kenda
Tea Horvat
Rok Teržan
Antje Ravnikar

040 822 969
070 795 906
041 594 781
031 286 769
031 796 042
031 551 707
031 007 071
068 631 028
070 356 942
051 494 204
068 616 019

Za kakršnekoli posebnosti v prehrani vašega otroka se lahko obrnete na
taborovodjo ali starešino tabora.

OBISKI, TELEFONIRANJE

OPREMA ZA TABORJENJE (MČ IN GG)

Zavedamo se, da je 7 oz. 10 dni za marsikaterega otroka precej, in da
marsikateri starši želijo obiskati svojega otroka ter spoznati življenje na
taborjenju. Vendar ne samo, da Vam prisotnosti otroka v taboru ob
Vašem prihodu ne moremo zagotoviti (izleti, razne aktivnosti …), ampak ti
obiski dostikrat zmotijo delo v taboru, taboreče in otroka samega. Zato
takšne obiske odsvetujemo, zagotavljamo pa Vam, da bomo za Vašega
otroka dobro poskrbeli.

Preden začnete zlagati opremo v nahrbtnik, si vzemite še trenutek in
preberite naslednjih nekaj vrstic, kjer so zapisane stvari, ki se nam zdijo
pomembne.


Na taboru bomo imeli mobilna telefona, na katera bomo dosegljivi stalno
(031 472 135 - Eva) ali (031 738 566 - Tim) v primeru nujnih stvari.
Mobitele naj otroci pustijo doma, saj so nepotrebni in tudi polnjenje
baterije ne bo mogoče.
Vaš otrok pa bo dosegljiv vsak dan od 14:00– 15:00 (prosti čas) na
telefonsko številko njegovega vodnika. Prosimo Vas, da kličete samo v
nujnih primerih in da izbirate ustrezne časovne intervale. Pa brez skrbi, v
primeru domotožja bo vsak imel možnost poklicati domov.

DENAR IN PLAČILO
Ne pretiravajte s količino denarja na taboru. Potrebujejo ga samo za
kakšen priboljšek iz kantine po kosilu. Priporočamo do 15 evrov.
Rok plačila je 20. 6. 2018, v primeru neplačane tabornine pa Vaš otrok žal
ne bo mogel z nami.



Svetujemo Vam, da se seznama opreme držite, čeprav se Vam bo
kakšen kos opreme zdel odveč, vendar je seznam opreme narejen
na podlagi izkušenj iz prejšnjih taborjenj, zato je dobro premišljen.
 Čez dan bo najbrž zelo vroče in primerno tudi za kopanje v reki,
proti večeru in zjutraj pa zna stisniti mraz, zato ne pozabite na
topla oblačila.
 Držite se pravila »Bolje več kot premalo.«
 Najprimernejša »potovalka« za taborjenje je nahrbtnik. Za MČ- je
je primerna tudi potovalka, vendar naj imajo s seboj tudi manjši
nahrbtnik (15-litrski), za izlete in bivak! Na taborjenje ne spadajo
izredno majhni nahrbtniki z medvedki ipd., saj niso primerni za
opremo za na bivak. Tudi GG-ji naj imajo s seboj še manjši
nahrbtnik za izlete.
 Staršem mlajših svetujemo, da stvari zlagate v nahrbtnik skupaj s
svojim otrokom, saj bo le tako vedel, kje ima zložene stvari.
Posebej za najmlajše pa priporočamo, da napišete seznam
opreme, ki jo ima Vaš otrok s seboj, kajti le tako bomo lahko
zagotovili, da se v Vaš dom vrne vsa oprema. Svetujemo Vam tudi,
da najmlajšim njihovo opremo podpišete, da se ne bo kaj izgubilo.
Mobiteli, walkmani, game-boyi in ostale elektronske igrice so na
taborjenju prepovedane.

To je seznam, ki vsebuje vse, kar boste potrebovali na taborjenju.

STRAN ZA GGje: GGji boste pred taborjenjem odšli na pohodni bivak.

Obleka:
- spodnje perilo (10x)
- vsaj 10 parov nogavic
- majice s kratkimi rokavi (8x)
- majice z dolgimi rokavi (4x)
- kratke hlače (4x)
- dolge hlače (4x)
- trenirka
- pižama
- pulovri (debelejše mikice), termoflis
- kopalke in brisača za na plažo
- vetrovka
- sončno pokrivalo
- taborniški kroj in rutka
- pelerina in dežnik
- hlače na pas (kavbojke ipd.)

Kako bo to izgledalo?

Ostala oprema:
- nahrbtnik za izlete (šolska torba)
- spalna vreča
- armafleks (podloga za spanje)
- baterijska svetilka in dodatne baterije
- čutara
- menažka ali globok krožnik
- jedilni pribor
- taborniška izkaznica
zdravstvena izkaznica (potrjena!)
- osebna izkaznica ali potni list
- družabne igre (karte…)

Toaletne potrebščine:
- zobna ščetka
- zobna pasta
- milo, šampon
- brisača za obraz
- brisača za telo
- krema za sončenje
- zaščita proti insektom
- vrečka za umazano
perilo
- robčki
- glavnik
Obutev:
- superge (teniski)
- planinski čevlji
- poletni čevlji
Prinesite tudi:
- taborniški zvezek
- risalni pribor
- lepilo, škarje
- ostalo po navodilih vodnika
- sredstvo proti komarjem in
klopom (BajBaj)-

Takoj po prihodu pred taborniški klub si boste po vodih razdelili skupno
opremo, ki jo potrebujete za pohodni bivak. Razdelili si boste tudi hrano,
ki vam pripada za tri dni. Nato boste skupaj odšli peš na pot do tabornega
prostora. Najprej vas čaka krajši pohod do kraja prve nočitve. Naslednji
dan vas ponovno čaka nekaj orientacije, nekaj zabavnih pa tudi nekaj
poučnih nalog do naslednjega mesta za bivak. Naslednji dan pa še hop do
tabora. Bivak bo primerna tudi za vse GG-je, tudi tiste, ki se bodo s
pohodnim bivakom srečali prvič.

Kako pakirate?
Pakirate v dva nahrbtnika. Prvi velik nahrbtnik naj vsebuje vse, kar boste
potrebovali za taborjenje (torej za čas od 17.- 24. 7. 2018). To je oprema
na prejšnji strani. Ta nahrbtnik prinesete že v četrtek, 12. 7. 2018, ob
18.00 v naše skladišče, ki je v neposredni bližini Mariborske ceste 10.
V drugi nahrbtnik (manjši in pohoden nahrbtnik!) pa pakirate vse, kar
boste potrebovali za bivak (torej za čas od 14.-17. 7. 2018).
 Na bivak vzemite le NUJNE stvari! Zgodi se vam lahko, da se vam
doma nahrbtnik ne bo zdel težak, a boste že po nekaj kilometrih
hoje prekleli vsak odvečni kilogram. Vseeno pa ne pretiravajte!
Nesmiselno je nositi lahek nahrbtnik, če te ponoči zebe ...
 Upoštevajte vsa ostala navodila za pakiranje (vse v vrečke,
razporeditev po nahrbtniku ...)
 Dobro je, da si pred bivakom ogledate vremensko napoved in za
bivak spakirate na podlagi le-te.
Nič ne nosite v rokah ali da vam visi z nahrbtnika. Vse naj bo čvrsto
privezano ali v nahrbtniku! V nahrbtniku imejte še nekaj prostora za
skupno opremo.

OBVEZNA OPREMA GGjev ZA BIVAK
To je seznam, ki vsebuje vso opremo, ki jo boste potrebovali za pohodni
bivak (14. - 17. 7. 2018). Seznama opreme se držite in ga seveda tudi
prilagajajte glede na vremensko napoved za tri dni vnaprej.

Obleka:

Toaletne potrebščine:

- 5x nogavice, debelejše
- 3x spodnje perilo
- 3x kratka majica
- 1x pulover oz. termoflis
- pelerina oz. vetrovka
- trenirka/dolge hlače
- kratke hlače
- sončno pokrivalo
- rutka
- kopalke

- zobna ščetka
- zobna pasta
- brisača
- krema za sončenje
- zaščita proti insektom
- robčki
- vreča za umazano perilo
Obutev:
Pozorni bodite, da boste izbrali
čevlje, ki vas ne bodo ožulili.

Najboljša izbira so še vedno
- menažka
- jedilni pribor
- žepni nožek
- čutara
- svetilka
- peresnica
- risalni pribor
- spalna vreča
- armafleks (ležalna podloga)
- zdravstvena izkaznica
- osebna izkaznica ali potni list

- vžigalice
- 1 rola WC papirja

gojzarji, s sabo pa imejte tudi
rezervne teniske ali odprte
sandale (Teva).

