Letos nas čaka naše peto samostojno zimovanje ZAVRŠE 2019!
Letos bo zimovanje potekalo na isti lokaciji kot lani, torej v podružnični osnovni šoli na Završah, od
petka 15.2.2019 dalje. Tudi letos bo zimovanje za MČ-je (otroci od prvega do vključno četrtega
razreda) krajše in sicer do ponedeljka, 18.2.2019 (3 dni), za vse ostale pa do torka, 19. 2. 2019 (4
dni). Na Zimovanje se bomo odpravili vsi skupaj v petek v popoldanskem času ter na Završe prispeli
ravno v času za večerjo, domov pa bomo prispeli v ponedeljek (MČ) oziroma v torek (GG in starejši)
po kosilu. Tudi tokrat bomo za prevoz poprosili vaše starše.
Zbor za odhod bo ob 16.45 izpred Taborniškega doma na Celjski cesti. Pote lahko starši pridejo v
ponedeljek (MČ) oziroma torek (vsi ostali) okoli 14.00 ure. Tam bo poskrbljeno za vse: tokrat bomo
spali na penah, jedli bomo samo najboljšo taborniško hrano (s sabo bomo imeli veščega taborniškega
kuharja!), če nam bo vreme naklonjeno nam vsekakor ne uide sankanje. Program bomo delno
namenili taborniškim veščinam, delno pa tudi zabavi. Predvsem pa je pomembno druženje.
Cena zimovanja je naslednja: MČ 60,00 EUR (za drugega iz družine 45,00 EUR), GG 80,00 EUR (za
drugega iz družine 65,00 EUR) za člane RBK. Vsi prijavljeni otroci morajo biti člani RBK! V ceno je
všteta organizacija, vsa prehrana na zimovanju (4 obroki, stalno boš imel na voljo sok, vodo, čaj,
sadje), varstvo, program in animacija. Za nezgodno zavarovanje moraš poskrbeti sam. Cena
posameznega dne na zimovanju znaša 20,00 EUR.
Več informacij boste prijavljeni dobili v obliki Zimskega Vseveda - zloženka z informacijami in
pesmarico, kjer bo napisano vse, kar je potrebno vedeti o Zimovanju. V našem imenu prosi starše naj
nam ob prijavi sporočijo posebnosti v zvezi s tvojim prehranjevanjem in zdravstvenim stanjem in nas
o njih poučijo. Izpolnjeno in podpisano prijavnico za zimovanje oddaš do 1. 2. 2018 in sicer na
elektronski naslov rodbelegakonja@t-2.si ali v roke vodniku na vodovem sestanku. Pohiti, saj je
število mest zaradi prostorske stiske omejeno. Ob prijavi je potrebno plačati del zimovalnine v
znesku 30,00 EUR, preostanek pa najkasneje do odhoda na Zimovanje. Plačilo tvoji starši izvedejo z
nakazilom na TRR društva (glej spodaj) in kot namen napišejo tvoje ime. Plačilo je možno tudi v več
obrokih, ki jih lahko določite sami in nas o tem obvestite. Za obvestila spremljaj našo spletno stran
www.rodbelegakonja.si.
Veselimo se, da boš tudi ti del najboljše dogodivščine te zime!
RBK - »Ko je kosilo, je ura ena!«
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Prijavnica za zimovanje - ZAVRŠE 2019
Zimovanje bo potekalo od petka, 15.2.2019, do ponedeljka, 18.2.2019 (za MČ-je), oziroma do torka,
19.2.2019 (za GG-je).
(prijavnica za eno osebo) (Če sem star manj kot 18 let zame izpolnijo starši)
Na ZIMOVANJE 2019 se prijavljam in obljubljam, da bom priden:
Ime in priimek: ______________________________________________________________________
Naslov: ____________________________________________________________________________
Kraj in datum rojstva : ____________________________ Telefonska številka: ___________________
Elektronski naslov:____________________________________ Sem (podčrtaj): vsejed, vegetarijanec
Kronične bolezni, alergije, redna zdravila, druge omejitve, dieta: _____________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
GG- ji – ali ostanete do 19.2.2019: DA NE
Spodaj podpisani/a ___________________ mama/oče otroka ____________________ ki se bo
udeležil/a letošnjega zimovanja Završe 2019 Rodu Belega konja dovoljujem, da se moj otrok udeleži v
okviru zimovanja pripravljenih izletov, da se udeleži dejavnosti v naravi, da se vozi v spremstvu
vodnikov in vodnic in potuje z avtobusom, osebnim avtomobilom oz. vlakom, da se fotografije, na
katerih je moj otrok objavijo na spletu ali v fotoalbumu taborjenja, da se otrokovi osebni podatki
obdelujejo za namen evidence, organizacije ter izvedbe aktivnosti taborjenja in za vse uradne prijave.
Dovoljujem, da vodstvo taborjenja oskrbi manjše poškodbe (odrgnine, udarnine) in pike žuželk (ose,
klopi) ter otroku v skladu z navodili za uporabo proizvajalca da analgetik (Lekadol, Daleron, Aspirin,..).
V primeru neurgentnih stanj, ki bi zahtevala zdravniško oskrbo, dovoljujem prevoz otroka do
najbližjega zdravstvenega doma. V primeru urgentnih stanj bo vodstvo taborjenja zagotovilo prevoz z
reševalnim vozilom. Ta izjava velja kot dovolilnica za spremstvo. Nadalje izjavljam, da sem se s svojim
otrokom pogovoril o primernem obnašanju na taborjenju in prevzemam odgovornost za posledice, ki
bi nastale v primeru, da moj otrok pri izvajanju aktivnosti ne bi upošteval navodil vodstva taborjenja.
Taborniški Rod belega konja odvezujem odgovornosti v zvezi z morebitnimi telesnimi poškodbami, ki
bi otroku nastale pri izvajanju aktivnosti, pri katerih je bila zagotovljena dovolj visoka stopnja varnosti
oziroma so dana dovolj natančna navodila in opozorila, ki pa jih otrok navkljub opominom ni
upošteval, v zvezi z izgubo in poškodbami opreme, ki jo bo imel moj otrok s seboj na taborjenju, zlasti
tiste opreme, ki je bila odsvetovana v seznamu opreme za taborjenje. V primeru neupoštevanja
navodil in opominov vodstvu zimovanja dovoljujem, da otroka izloči iz aktivnosti oziroma da otroka v
primeru hujši disciplinskih kršitev, ki ogrožajo njega in/ali druge taboreče in jih povzroča navkljub
pogovoru in opominom izloči iz taborjenja. V tem primeru ga bom prišel/a iskat na prostor
zimovanja. Obvezujem se, da bom v primeru, da bo moj otrok poškodoval oziroma uničil opremo v
lasti taborniških rodov ali opremo drugih taborečih, povrnil vso nastalo škodo in s tem povezane
stroške. Izjavljam, da sem vodstvo zimovanja pisno obvestil o vseh morebitnih zdravstvenih
posebnostih in posebnih potrebah mojega otroka na prijavnici na taborjenje.
Kraj in datum:___________________________ Podpis:_____________________________________
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