
TABORJENJE 2022
Umag, 11. - 21. 7.

Si želiš preživeti 11 poletnih dni, polnih smeha in zabave?
Potem te vabimo, da se nam med 11. in 21. julijem
pridružiš na taborjenju. Zate imamo veselo novico – letos
se po dveh letih ponovno vračamo v naš dragi kamp
Smjeli v Umagu!
To pa še ni vse, tabor se bo namreč spremenil v raketo in
nas popeljal na nepozabno dogodivščino v vesolje! 

Sliši se super, kajne? Mi že komaj čakamo! 😊

In kaj bomo počeli? Poleg tega da boste na taborjenju
osvajali nove taborniške veščine in znanja, bomo
poskrbeli tudi za številne druge aktivnosti. Vsako
popoldne se bodo odvijale igre, kopali pa se bomo na
plaži, ki se nahaja le nekaj minut hoje od tabora. Večere si
bomo popestrili z zvoki kitare in taborniških pesmi.

 



Seveda bomo vodniki poskrbeli tudi za najmlajše tabornike,
tako da boste lahko starši doma mirno spali.

Kot vsako leto bomo organizirali avtobusni prevoz v obe
smeri. Za vse, ki bi radi o taborjenju izvedeli več, bomo  10.
junija organizirali sestanek, na katerem bomo odgovorili na
vsa vaša vprašanja. Točno uro sestanka bomo objavili na
našo spletno stran rkj.taborniki.si.

Za dodatne informacije lahko kadarkoli pokličete na
telefonsko številko 040 799 991 (Tina), fotografije s prejšnjih
taborjenj pa najdete na 
https://www.facebook.com/rod.kranjskegajeglica.

Vabljeni ste čisto vsi osnovnošolci. Več kot nas bo, bolj bo zabavno!
Cena taborjenja je 180€ za tabornike s plačano članarino in
220€ za vse ostale (tabornike, ki nimajo plačane članarine, in tiste,
ki niste člani). 
V ceno je vključena hrana (5 obrokov dnevno), uporaba tabornega
prostora (10 nočitev), skupinsko zavarovanje,  turistična taksa,
avtobusni prevoz in obrabnina opreme.

 
Plačate lahko v dveh obrokih, zadnji obrok do 1. 7. 2022.
Plačate tako, da s posebno položnico nakažete znesek na
TRR: 

SI56 0475 2000 0538 788 
SKLIC 00 2022 – 402 
NAMEN: Ime in priimek udeleženca* 

*Prosimo, da navedete ustrezen namen plačila!

 
oddaš svojemu vodniku/vodnici ali 
 pošlješ na naslov: DT Rod Kranjskega Jegliča, Šolska ulica 11,
5281, Spodnja Idrija ali 
skenirano pošlješ na spletni naslov tabornikrkj@gmail.com 

Prijave sprejemamo do 27. junija! Prijavnico lahko: 

V primeru odjave po 1. 7., vračilo tabornine zaradi že nastalih
stroškov ne bo več možno.

Društvo tabornikov Rod kranjskega jegliča 
Šolska ulica 11, 5281 Spodnja Idrija                          
http://rkj.taborniki.si
tabornikrkj@gmail.com
Tel: 040-799-991 (Tina) 

https://www.facebook.com/rod.kranjskegajeglica
http://rkj.taborniki.si/

