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Taborjenje 2019, Radlje ob Dravi
Razpis za taborjenje 2019
Taborjenje predstavlja vrhunec taborniškega leta, kjer člani preizkusijo pridobljena taborniška
znanja, osvojijo nova znanja in veščine, stkejo močna prijateljstva, okusijo samostojnost in se
naučijo sobivati z naravo.
Letošnje taborjenje bo potekalo v Radljah ob Dravi (v Dobravi), v občini Radlje ob Dravi.
Začne se v nedeljo, 21. 7., in zaključi v torek, 30. 7. Za prevoz na taborni prostor in z njega
bo poskrbljeno.
Pogoji za udeležbo na taboru so poravnana članarina in tabornina, udeležba na vodovih
sestankih, aktivnostih in ustrezno pridobljeno znanje. Dopuščamo si možnost, da v primeru
neaktivne udeležbe otrok tekom leta zavrnemo udeležbo na taboru.
Vodstvo taborjenja sestavljajo: Neža M. Slosar (starešina tabora), Špela Kresevič Frank
(programovodja), Žana Radivo (taborovodja) ter ostali vodniki in osebje.
Cena in plačilo taborjenja
Tabornina znaša:
– 135 €za GG-je in MČ-je,
– 85 € za PP-je, RR-je in Grče (starejši izvajajo okrnjen program, saj pomagajo pri izvedbi
taborjenja).
Družinski popust: Prvi član plača polno ceno, vsak naslednji pa 10 € manj (plačajte manj v
zadnjem obroku).
Tabornino je mogoče poravnati v več obrokih, pri čemer je pomembno, da do sestanka za
starše, 24. 5., plačate vsaj 60 €, preostanek pa najkasneje do 21. 6. Prijav brez plačanega
prvega obroka ne bomo upoštevali.
Podatki za nakazilo: zgledujte se po spodnjem primeru, sprememba je le pri referenčni
številki, kjer napišite: 00 19 - št. člana.

Letos bomo sprejemali prijave tako kot lani preko elektronskih prijavnic. Izpolnite jo
lahko na naši spletni strani (rusevci.si/taborjenje) od 4. maja naprej. Prijava postane
veljavna ob podpisu natisnjene prijavnice, ki jo dobite na sestanku za starše, in
plačanem prvem obroku tabornine. Poleg spletnih prijav puščamo še drugo možnost, in
sicer prijave na dan sestanka za starše.
Več o programu taborjenja in dodatne informacije lahko izveste na sestanku za starše
, ki bo
v petek, 24. maja 2018, ob 19.00 v taborniškem domu. Na sestanku vas bo čakala prijavnica,
ki ste jo izpolnili preko spletnega obrazca. (Če ste se odločili za neelektronsko možnost, boste
prijavnico dobili, izpolnili in oddali na ta dan.) Udeležba na sestanku je obvezna za vse
starše, katerih otroci se bodo udeležili taborjenja.
Druge prijavebodo v petek, 7. junija, ob isti uri, vendar bo takrat cena taborjenja 15 € višja.
V primeru odpovedi prijave do 14. 6. vam vplačani denar vrnemo v celoti, pri odjavi po tem
datumu del denarja, v višini nastalih stroškov (cca. 75 % tabornine), obdržimo. V primeru
nesporočene neudeležbe tabornine ne vrnemo.
Starši, če imate težave pri plačilu tabornine in si vaš otrok želi na taborjenje, nas, prosimo
,
kontaktirajte, da skupaj najdemo rešitev – najbolje, da nas pokličete še pred prijavami (Neža 
–
040 727 430)
.
Ostala pojasnila najdete v Informacijah o taborjenju. Če vas zanima kaj, česar ne najdete ne v
razpisu ne v informacijah, prosimo, stopite v stik z vodnikom svojega otroka, s starešino
taborjenja, Nežo M. Slosar (040 727 430, neza.slosar@rusevci.si), ali nam pišite na e-pošto:
info@rusevci.si.
Na taborjenju bomo dosegljivi na telefonski številki 040 727 430. Zaradi slabega signala
priporočamo, da nam pošljete sporočilo po golobu pismonoši ali pa nam pošljite SMS.
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Informacije o taborjenju 2019
Taborjenje je vrhunec taborniškega leta, kjer se člani, stran od staršev, soočajo z izzivi in
hkrati preživijo najlepše trenutke poletja. Namen taborjenja je druženje, osvajanje taborniških
veščin, samostojnost in pridobivanje sposobnosti sobivanja z ostalimi. Vsak vod preživi vsaj
eno noč zunaj tabora, kjer si člani sami pripravijo prenočišče, zakurijo ogenj in skuhajo
obrok. Vsi aktivno sodelujejo pri opravilih v taboru (pomivanje posode, odnašanje smeti,
pospravljanje, čiščenje ...).
Na taborjenju imamo ustaljene dolžnosti in pravila obnašanja, ki jih postavlja vodstvo akcije
predvsem zaradi varne izvedbe taborjenja. Starši/skrbniki s podpisom prijavnice potrdite, da
je vaš otrok/varovanec seznanjen z vsebino razpisa in informacij o taborjenju 2019. Glede
varnosti bo kot vedno poskrbljeno po najboljših močeh. Kljub premišljenemu načinu izvajanja
programa in ukrepom, ki zmanjšujejo možnost nesreč, se morate zavedati, da v okviru
programa izvajamo tudi aktivnosti, kjer so možne (kot so možne v netaborniških dejavnostih)
vse vrste nezgod. Za vašega otroka ne moremo zagotoviti 100 % varnosti, se pa za njo
trudimo po najboljših močeh in jo vedno upoštevamo tako pri planiranju programa kot pri
izvajanju aktivnosti. Vodstvo si pridružuje pravico, da udeleženca, ki ne upošteva pravil ter s
tem ogroža zdravje in varnost sebe ter drugih, pošlje domov na stroške staršev. Starši s
podpisom prijavnice potrdite, da se zavedate nevarnosti na taboru. Rod ne more prevzeti
odgovornosti za nezgode, ki so se zgodile zaradi neupoštevanja navodil vodstva.
● Prosimo, ne pošiljajte na taborjenje bolnih otrok. Na videz nedolžna bolezen se

●

●

●

●

lahko kasneje izkaže za nalezljivo in se pri tej koncentraciji oseb na taboru hitro
razširi.
Seznanite vodnika/vodstvo (pri prijavi in če menite, da je potrebno, tudi osebno) v
primeru posebnih terapij vašega otroka/varovanca – tablete za alergije, redno
jemanje zdravil, astma, ukrepi ob zdravstvenih težavah ...
Oblačila, primerna za tabor – otrok naj ima s seboj lažja oblačila, primerna za
toplejše vreme; toplejša oblačila za hladne dni in nočne straže ter oblačila primerna
za deževno vreme (pelerino/vetrovko, vrečke za umazano perilo, dovolj oblačil za
preoblačenje). Svetujemo vam, naj imajo otroci s sabo starejša oblačila, saj jih na
taboru hitro umažemo ali celo raztrgamo.
Opremo in oblačila otrok podpišite, saj se sicer zelo hitro zamešajo tudi pri
starejših udeležencih – vsako leto se s taborjenja prinese kup oblačil brez lastnika.
Prav tako prosimo, da otroke aktivno vključite v pakiranje stvari za taborjenje, saj
bodo le tako vedeli, kaj imajo s seboj in kje je spravljeno. Svetujemo, da oblačila
zložite v vrečke (npr. kratke majice skupaj, hlače skupaj, spodnje perilo skupaj), na
ta način bodo namreč zaščitena pred vlago.
Udeleženci potrebujejo primerno obutev, saj je velik del programa sestavljen iz
športnih aktivnosti, gibanja v naravi, hoje. S seboj naj imajo primerno obutev za
daljše pohode (pohodne čevlje), lažjo obutev za aktivnosti v taboru (športne copate
in natikače, ki se pritrdijo na stopalo) ter obutev za deževno vreme (gumijaste
škornje).

● Poleti je sonce lahko zelo nevarno in senca ni vedno v bližini – udeleženci naj imajo

s seboj kapo/ruto in sončno kremo.
● Pribor za osebno higieno
: zobna pasta, zobna ščetka, biološko razgradljivo tekoče
milo ter biološko razgradljiv šampon, ostali pripomočki.
● Nahrbtniki
: večji nahrbtnik za bivak (cca. 35 l), manjši (šolski) nahrbtnik za izlete.
● Blazina za spanje: 
če imajo otroci s seboj večjo, zračno blazino, priporočamo, da s
seboj vzamejo še navaden spužvast armafleks za bivak, saj je veliko manjši in
lažji za nošenje.
● Elektronske igrače ne sodijo na taborjenje in naj jih udeleženci pustijo doma.
Če bodo udeleženci z njimi motili izvedbo programa, si vodstvo pridržuje pravico, da
jim jih (za čas taborjenja) vzame.
● Če nimate taborniške opreme (nahrbtnik, spalna vreča ...), ima rod na razpolago
nekaj opreme, ki jo lahko posodi – če jo potrebujete, kontaktirajte vodnika ali vodstvo
taborjenja. Posebej je to pomembno pri gozdovnikih in gozdovnicah.
Za poškodovano, izgubljeno ali pozabljeno opremo ne odgovarjamo.
Oprema:
● taborniška oprema: 
krojin rutka
● zdravstvena izkaznica
● vreča za umazano perilo
● kopalke in brisače
● zaščitno sredstvo proti komarjem in
klopom
● topla spalna vreča
● družabne igre
● žepna ali naglavna svetilka
(zaželena naglavna)
● dobra pohodna obutev
● oprema, primerna večdnevnemu
bivanju v naravi

GG-ji pa še obvezno:
● menažka (krožnik in pribor), čutara
ali plastenka
● britvica
● taborniška vrvica (6-metrska
najlonska vrvica debeline 4–5 mm)
● podpisanošotorsko krilo

