TABORJENJE 2017: Poročilo sestanka za starše (9. 6. 2017) ter spremembe na
prijavnici/obvestilu o taborjenju
POMEMBNO: Sprememba je nastala pri lokaciji in uri prihoda s taborjenja!
V petek, 9. 6. 2017, smo v parku pred taborniško hiško izvedli sestanek za starše pred
taborjenjem 2017. Za vse odsotne izpostavljamo najpomembnejše informacije.
Ponovno navajamo datuma odhoda in prihoda: dobimo se 22. 7. 2017 ob 6.45 na
železniški postaji v Sežani. Pri povratku pa je nastala sprememba, in sicer: povratek je
predviden na železniško postajo v Divači, 29. 7. 2017 ob 17.23!
Do konca junija, je potrebno oddati prijavnico, podpisano dovoljenje za prevoz otroka v
zdravstveni dom in sporočiti, če bi želeli po otroka priti v lastni organizaciji (obrazec na
prijavnici). V primeru, da ste do sedaj oddali le prijavnico, vas prosimo, da preostala obrazca
prinesete Vanji na Ideja turizem ali svojemu vodniku (oba obrazca in prijavnico lahko najdete
na koncu obvestila za taborjenje, ki je objavljeno na spletni strani).
Na sestanku se je predstavilo tudi vodstvo letošnjega taborjenja: taborovodja Mark Baltič,
starešina Petra Kukanja, bolničarka Polona Može, vodja MČ programa Tia Vrhovec in vodja
GG programa Urška Bizjak.
Ponovno vas prosimo, da otroku vse potrebno zapakirate v kompakten enoten kos (nahrbtnik
ali potovalka) in nanj po potrebi navežete podlogo in spalno vrečo. Poleg tega naj imajo MČ-ji
s seboj tudi manjši nahrbtnik za krajše izlete in spanje izven tabora (ena noč), GG-ji pa naj
prinesejo še dodaten nahrbtnik, za dvodnevni bivak.
Vse informacije o naročenih krojih in (kratkih) majicah Zveze tabornikov Slovenije vam bo v
kratkem posredovala Vanja Jelen. Kdor želi naknadno naročiti kroj ali ZTS majico, naj to
sporoči Vanji do 17. 6.
Rodove majice (dolg rokav) bomo naročali v naslednjem letu.
Opravičujemo se za tipkarske napake na obrazcu – prijavnica je seveda veljavna za
TABORJENJE OB LAHINJI, 2017.
Lep taborniški pozdrav!
Petra Kukanja, starešina tabora, in
Mark Baltič, taborovodja

