
TABORJENJE  2021

Otroška razigranost, nepokvarjena hudomušnost, iskriva iskrenost, iskrica v očeh, vse skupaj zavito z
veliko mašno entuziazma. In nepopisne sreče. To je taborništvo.

In vrhunec celoletnega dela pri tabornikih je taborjenje!

Taborjenje nudi taborečim pristen stik z neokrnjeno naravo, daleč od prometa in onesnaževalcev. Na
taborjenju otroci spoznavajo in pridobivajo taborniška znanja, hodijo na izlete, se kopajo v Nadiži, se
igrajo, skrbijo zase in za druge ter se tako privajajo na samostojno, odgovorno ter solidarno življenje.

Spoštovani starši,

Želeli bi vas seznaniti z nekaterimi pomembni informacijami glede odhodov, prihodov ter samem
življenju na taboru.

ODHOD NA TABOR

Odhodi avtobusov 23. 7. 2021:
- Šoštanj: ob 7.00 izpred osnovne šole Šoštanj
- Polzela, Tabor: ob 7.30 izpred osnovne šole Polzela.

Prosimo, da ste na zbirnem mestu vsaj 15 min prej, saj bodo avtobusi odpeljali točno, ker nas čaka
dolga pot.

Ob odhodu bomo preverili vse podatke taborečega, vas pa prosimo, da pripravite zdravstveno
izkaznico otroka in izjavo za covid-19 (priloga e-sporočila). Otrok mora imeti pred odhodom
poravnane vse obveznosti (plačano članarino in tabornino).

Otroci naj imajo s sabo na avtobusu dovolj tekočine.

BIVAKIRANJE (POHODNI TABOR)

Za 7. razrede
Taborjenje bomo pričeli z enodnevnim bivakiranjem (pohodnim taborom), zato naj imajo otroci že pri
odhodu pripravljeno ločeno opremo za bivakiranje ter preostalo opremo za taborjenje. (Seznam
opreme za taborjenje najdete v prilogi).

Za 8. in 9. razrede
Taborjenje bomo pričeli z dvodnevnim bivakiranjem (pohodnim taborom), zato naj imajo otroci že pri
odhodu pripravljeno ločeno opremo za bivakiranje ter preostalo opremo za taborjenje. (Seznam
opreme za taborjenje najdete v prilogi).

Društvo tabornikov Rod Pusti grad Šoštanj Davčna št.: 38806045 Spletna stran: www.rpg.si
Vila Lučka, Koroška cesta 13, 3325 Šoštanj IBAN: SI56 6100 0000 6975 132 E-pošta: taborniki@rpg.si



ODHOD IZ TABORA

Za otroke, ki bodo na taboru 5 dni je datum odhoda iz tabora v torek, 27. 7. 2021. Starši otroke
prevzamete v taboru (lokacija) med 15.00 in 17.00 uro.

Za ostale je prihod domov v nedeljo 1. 8. 2021:
- Šoštanj: med 14.00 in 14.30 pred osnovno šolo Šoštanj
- Polzela, Tabor: med 13.30 in 14.00 pred osnovno šolo Polzela.

PODTABORI

Za varnost otrok in prostovoljcev bo na taboru ustrezno poskrbljeno. Celoten tabor bo sestavljen iz
štirih podtaborov (s 40 udeleženci). Udeleženci vsakega podtabora bodo skupaj spali, skrbeli za
higieno in se prehranjevali. Program in druženje na taboru pa bomo izvajali za vse podtabore skupaj.

Otroci na taborjenje ne smejo prinašati svoje hrane (razen v primeru predhodnega dogovora zaradi
zdravstvenih razlogov).

OBISKI NA TABORU SO PREPOVEDANI. Bodo pa otroci zelo veseli vaše POŠTE, ki jo lahko
pošljete na naslov: Ime in priimek prejemnika pošte, tabor RPG, p. p., 5222 Kobarid. Da pa bo
pošta res prispela pravčas do nas, jo oddajte na pošto najkasneje do srede, 28. 7. 2021. Ne pošiljajte
hrane, ker je pokvarljiva in jo bomo primorani zavreči.

Sprotno vas bomo obveščali o spremembah in pomembnih dogodkih na taboru. Velja pa načelo, “če
vas ne kličemo je vse vredu”. Zaradi situacije v kateri se trenutno nahajamo vas pozivamo, da
ste ves čas dosegljivi. Vsi skupaj moramo biti pripravljeni na vse. O našem dogajanju vas bomo
redno obveščali na naši FB strani in pa na našem Instagramu.

ODJAVA

V kolikor bi želeli vašega otroka odjaviti, lahko to storite do 12. 7. 2021 (na email taborjenje@rpg.si)
in povrnili vam bomo vso že plačano tabornino. Za odjave po tem datumu pa vračil tabornine ne bomo
več omogočali.

UKREPI V PRIMERU SUMA OKUŽBE

V primeru, da bomo pri vašem otroku zaznali znake nalezljive bolezni COVID-19, vas bomo o tem
nemudoma obvestili. Otroka bo potrebno prevzeti v najkrajšem možnem času ter ga odpeljati na
testiranje (testiranje pri otrocih je brezplačno). V primeru pozitivnega brisa, bomo kontaktirali pristojne
institucije in ukrepali po njihovih navodilih.

Rod Pusti grad Šoštanj
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