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KAJ JE TABORJENJE?
Taborjenje je vrhunec taborniškega leta. Ponuja priložnost, da gredo mladi za
dlje časa v naravo, pod platneno streho, da izkusijo nepredvidene okoliščine,
nočno stražo, druženje, zabavo in avanturo med vrstniki in prijatelji v varnem
ter zdravem okolju; pa tudi samostojnost, odgovornost in prvo daljšo odsotnost
od doma.
Na taborjenju se prepletajo različne dejavnosti (igre, raziskovanje in dogodivščine v naravi, pohodništvo, postavljanje objektov iz naravnih materialov, drugi športi, udejstvovanje v lokalnem okolju, kulturno-zabavni večeri ob spremljavi kitare ...), ki mladim članicam in članom omogočajo spoznavanje samih
sebe, gojenje prijateljstev, pobeg od sodobne tehnologije in razvoj spoštljivega
odnosa do narave.
Taborniki verjamemo, da povezovanje v družbi ter spoznavanje in doživljanje
narave pripomorejo h grajenju občutka za skupnost in vzpodbujajo osebnostni
razvoj.
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KAJ BOMO POČELI?
- Spali bomo v šotoru, ko se bomo zjutraj zbudili, bomo videli čudovit razgled
na Lepenatko in Rogatec.
- Skrbeli bomo, da večni ogenj v našem taboru ne bo ugasnil (tako podnevi
kot ponoči).
- Ko bomo dežurni bomo pomagali pripraviti kosilo ter poskrbeli, da bo tabor
čist, s čimer bomo pomagali taborni skupnosti.
- Ko nam bo vroče, se bomo šli kopat v reko Dreto.
- Odšli bomo na pohod in prespali v bivaku – preprostem šotoru iz šotorskih
kril, ki ga bomo sami postavili.
- Ob večerih bomo ob tabornem ognju peli pesmi, prirejali razne nočne igre
tako športne kot kulturne narave.
- Sami si bomo na ognjišču skuhali nekaj okusnega.
- Raziskovali bomo gozdove in travnike, kjer bomo videli veliko živali v njihovem naravnem okolju (kobilice, metulje, lisice, krave, ribe, žabe, ...) ter se učili
o naravi preko prakse.
- Naučili se bomo varno uporabljati nožek, sekiro, žago in z njihovo pomočjo
izdelali različne objekte iz lesa.
- Če bomo pridni, bomo lahko celo dvigali zastavo pred celotnim tabornim
zborom (kar je velika čast!),
in se družili s taborniki od jutra do večera!
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KAJ POTREBUJEM S SEBOJ?
Prečrtaj stvari, ki so v tvojem nahrbtniku in preveri, da nisi česa pozabil!

OBLAČILA IN OBUTEV
nogavice
spodnje perilo
kopalke
oblačila za vroče dni
oblačila za deževne dni
superge
pohodni (nepremočljive) čevlji,
lahka obutev (sandale, natikače)
pelerina
pokrivalo za glavo
vetrovka

NUJNO
kroj
rutica
sredstvo proti klopom
krema za sončenje
zdravstvena in taborniška izkaznica
svetilka
švicarski nožek
velik pohodni nahrbtnik (vsaj 30L)

OSEBNA HIGIENA

ZA SPANJE IN UDOBJE

milo
zobna ščetka
zobna pasta
šampon
brisača

pižama
medvedek
blazino za spanje
spalna vreča
ležalna podlaga (armafleks)

ZA JEST

ZA ZABAVO

menažka
jedilni pribor
lonček
čutara

glasbilo po izbiri
taborna pesmarica
karte/družabne igre

Vse elektronske naprave lahko pustiš doma – PSP-ji, powerbanki
in podobne naprave so na taborjenju prepovedane. Tvoj vodnik ti bo
omogočil, da se boš po potrebi slišal s starši, tako da ni ovire, da bi
pustiil svoj pametni telefon doma.
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TABORNO VODSTVO
Za tvoje dobro počutje in varnost v času taborjenja bo skrbela pestra ekipa
ljudi. Vsi so za svoje delo primerno usposobljeni in v vodenju aktivnosti izkušeni.
Megi Batista (taborovodja)
030 341 188, megi.batista@gmail.com
Sara Stiplovšek (starešina taborjenja)
031 400 806, sara.stiplovsek@gmail.com

- Tomaž Horvat – Tomzi (financ minister)
- Nina Čelofiga (bolničarka)
- Samo Mladič (gospodar)
- Peter Berberih – Beri (fotograf)
- ekipa vodnikov
- ostale podporne funkcije

SESTANEK ZA STARŠE
Nekoliko pred koncem šolskega leta bomo za starše organizirali informativni
sestanek. Priporočamo, da se ga udeležijo vsi starši, predvsem pa tisti, ki svoje
otroke na taborjenje pošiljajo prvič.
Sestanek bo izveden med 19. in 22. junijem.
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KJE JE TABORNI PROSTOR?
Zgornja Savinjska dolina je ena najlepših zelenih dolin v Sloveniji, zato odhajamo
taborniki XI. SNOUB v Gornji Grad na taborjenja že vse od leta 1964.
Naš taborni naslov, kamor nam lahko pišete, je:
TABOR TABORNIKOV XI. SNOUB
3342 GORNJI GRAD
Kako nas najdete?
Sledite glavni cesti, ki pelje skozi Gornji Grad in pri
lesno-predelovalnem obratu
(videli ga boste na levi) zavijte
na makadamsko pot. Že čez
minuto vožnje boste prispeli do
tabornega prostora, očarljivo
skritega pred »civilizacijo«!

POMEMBNI DATUMI
- sestanek za starše: med 19. in 22. junijem
- konec prijav: petek, 29. junij
- odhod na GG bivak: sobota, 14. julij
- taborjenje: nedelja, 15.–26. julij
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V nedeljo, 15. julija bodi ob 9.30 na avtobusnem postajališču Magdalenski park
(ulica Moše Pijada), od koder nas bo avtobus odpeljal v Gornji Grad.
V četrtek, 26. julija, se bomo vrnili na isto postajališče ob približno 13. uri.

TABORNINA
Tabornina znaša 150 EUR in vključuje 11 polnih penzionov, prevoz v obe smeri,
zagotovljeno opremo za odličen program in taborno majico.
Akontacija znaša 60 € (brez nje prijava ni popolna).
Možno je plačilo v več obrokih. Za vsakega naslednjega družinskega člana, ki
živi v istem gospodinjstvu, upoštevamo tudi popust v višini 10 %.
Prijave s plačano akontacijo lahko opravite z nakazilom na naš transakcijski
račun (TRR: SI56 6100 0000 7237 905). Tabornina mora biti poravnana
najkasneje do petka, 29. junija 2018.
Taborjenje je namenjeno članom našega rodu, zato morajo imeti vsi taboreči
poravnano članarino za leto 2018.
Samo v primeru odpovedi ali zgodnjega odhoda s taborjenja zaradi višje sile
ali bolezni (zdravniško potrdilo) vrnemo celo oz. sorazmerno znižano tabornino.
Sicer zadržimo akontacijo.
Ne pozabite, da morajo biti otroci nezgodno zavarovani!

QR koda tukaj vas bo, če jo poskenirate pripeljala
direktno do e-prijavnice!
Link do e-prijavnice:
http://xisnoub.taborniki.si/?page_id=1172
(ta link ste dobili tudi na e-mail.)
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HIMNA!
Pred taborjenjem obnovi tudi besedilo pesmi, s katero se začenja taborniški dan
v jutranjem zboru, s katero pospremimo večerno spuščanje zastave in prižiganje
tabornega ognja.

Dviga plamen se iz ognja
Dviga plamen se iz ognja,
taborišča našega,
ki pod goro mirno spava
sredi gozda temnega.
Tam šotori se blestijo,
prapor sredi njih vihra
in oznanja vsej prirodi,
kjer tabornik je doma.
Poslušajte bratje, sestre,
gozda jelovega spev,
pesem velike prirode,
tihi gorski njen odmev

