JESENOVANJE 2020
Vstopili smo v novo šolsko leto in vsi že odštevamo dneve do krompirjevih počitnic, s tem pa se bliža tudi
jesenovanje. Tokratno bo potekalo v znamenju risanke Avatar zadnji bojevnik vetra, ki nas bo spremljal na
vsakem koraku. Našli ga bomo v Skavtskem domu v Kočevskem rogu.
PRIHOD IN ODHOD
➢ Zbor bo v petek, 23. oktober 2020, ob 16.15 pred taborniško sobo (Dom kulture Kamnik).
➢ Povratek v ponedeljek, 26. oktober 2020, okoli 17. ure na isto mesto v Kamnik.
PRIJAVA
Prijave na jesenovanje potekajo izključno preko elektronske prijavnice, ki jo
najdete na spodnji povezavi in na spletni strani www.rbg-kamnik.si. Prosimo, da
elektronske prijavnice oddate najkasneje do 16. oktobra 2020. Kasnejše prijave
sprejemamo le v primeru prostih mest.
PRIJAVNICA: https://forms.gle/Xv8FV7diJmKJqfiz7
CENA IN NAČIN PLAČILA
Kot pri zadnjem zimovanju, bo tudi cena jesenovanja nekoliko drugačna od prejšnjih let. Pri postavljanju cen
taborniških akcij ves čas zasledujemo dva za nas pomembna cilja. Prvi je dovolj visoka cena, ki zagotavlja kvalitetno
izvedbo in pokrivanje vseh nujnih stroškov organizacije, na drugi strani pa dovolj nizka, ki bi
omogočala taborniško izkušnjo čim širšemu krogu otrok, tudi tistim, ki so morda gmotno
prikrajšani. Verjamemo, da moramo biti taborniki dostopni za vse.
Po zgledu organizacije mednarodnih akcij Svetovnega skavtskega gibanja (WOSM) in po
predlogu Zveze tabornikov Slovenije smo tako postavili tri višine plačila: temeljno,
priporočeno in podporno, pri čemer se ohranja popust za vsakega nadaljnjega otroka iz iste
družine, kot ste to poznali do sedaj. Člani in starši članov boste lahko sami izbrali višino
plačila, pri tem pa med člani našega rodu nikakor ne bomo diskriminirali med različnimi
plačniki.
Pri tem bi radi spomnili, da je naše društvo neprofitno, vsi, ki v njem delujemo pa smo
prostovoljci, ki za svoje delo ne prejemamo nobenega plačila. Ideja je, da s tovrstno
solidarnostno shemo tisti, ki si lahko to privoščite, omogočite kvalitetno izkušnjo tistim, ki si
to privoščijo težje.

Za tokratno jesenovanje znaša temeljna cena 45 €, priporočena 60 € ter podporna 75 €.
V ceno je vključen prevoz v obe smeri, bivanje, prehrana, programska oprema in vsi stroški organizacije.
Zimovalnino v celoti poravnate po položnici s spodnjimi podatki:
✓ Naziv:
Rod bistriških gamsov Kamnik
✓ Naslov:
Fužine 10, 1240 Kamnik
✓ Namen plačila: Ime in priimek UDELEŽENCA
✓ Koda plačila:
OTHR
✓ IBAN:
SI56 0231 2001 4477 065 (Nlb d.d.)
✓ Sklic:
SI00 231020

Za kakršnakoli vprašanja in dodatne informacije smo vam na voljo vodniki na vodovih srečanjih, na info@rbg-kamnik.si ali
na telefonski številki 031 574 507 (Maja - jesenovodja).

OBVEZNA OPREMA

Za 5. razred in starejše:
-

navadni svinčnik, radirka

Oblačila:

-

geotrikotnik, šestilo

-

spodnje perilo

-

podlaga za pisanje

-

nogavice

-

vsaj 6 različnih barvic

-

majice s kratkimi in dolgimi rokavi

Zaželena oprema:

-

hlače, trenirka, puloverji

-

kroj

-

pižama ali trenirka za spanje

-

kompas

-

vetrovka, jakna

-

družabne igre

TABORNIŠKA RUTKA!
Ostala oprema:

-

obliži

-

glasbila, pesmarice

-

nahrbtnik

-

taborniški zvezek, puščica

-

spalna vreča in armafleks

-

osebni dokument

Nezaželjena oprema:

-

zdravstvena izkaznica!

-

menažka ali globok krožnik, jedilni pribor

prenosni predvajalniki
glasbe in videa

-

skodelica in čutara

-

baterijska svetilka (z rezervnimi baterijami)

-

dežnik

Toaletne potrebščine:
-

zobna krtačka in pasta

-

milo, šampon

-

brisače

-

vrečke za perilo in umazana oblačila

Obutev:
-

pohodni planinski čevlji

-

športni copati

-

copati

mobilni telefon (V
kolikor bi želeli slišati svojega
otroka, lahko pokličete
svojega vodnika ali
zimovodjo. Najbolj zaželeno
med počitkom po kosilu, ki je
med 14. in 15. uro)
razne elektronske
naprave

