
VABILO IN PRIJAVNICA NA DRŽAVNI MNOGOBOJ 

Zdravo!  

Pred nami je državni mnogoboj, ki bo letos potekal v Murski Soboti. Ker smo se letos odločili, da 

bomo združili državni mnogoboj in zaključek taborniškega leta, se bomo na mnogoboj odpravili 

zjutraj v soboto, 16. junija (točno uro odhoda javimo naknadno, vendar bo okrog 6.00),  kjer se bomo 

cel dan preizkušali v raznovrstnih taborniških veščinah. Letos bo ta mnogoboj nekaj posebnega, saj 

bomo s sabo nesli šotore in tam tudi prespali, tako da se vračamo v nedeljo, 17. junija popoldan.  

Zelo zaželeno je, da se mnogoboja udeležite, saj ste se za to trudili celo leto na vodovih srečanjih. 

Pomembna informacija je tudi, da vas mora biti dovolj prijavljenih v posamezni kategoriji, sicer 

tudi tisti, ki bi želeli, ne morejo tekmovati. Zato vas res prosim, da se mnogoboja udeležite. Dva dni 

se bomo družili, spoznali bomo druge tabornike in spletli nova prijateljstva. Verjemite, ne bo vam žal. 

Za tiste, ki še nikoli niste prespali v šotoru pa je to idealna priložnost, da to storite že pred letnim 

taborom. :D  

Glede na strošek prijavnine in avtobusnega prevoza smo se odločili, da bo večino stroška sicer pokrilo 

društvo, z vaše strani pa je potrebno ob prijavi prispevati  10 evrov. Celotni strošek državnega 

mnogoboja zajema avtobusni prevoz, sodelovanje na tekmovanju, kosilo, našitek, varstvo in 

animacijo v celotnem času izleta.  

Prijava se šteje za sprejeto zgolj ob plačilu prijavnine. V primeru neudeležbe denarja žal ne moremo 

vrniti, saj se prijava na tekmovanje organizatorju plača vnaprej.  To služi tudi kot potrdilo, da se boste 

mnogoboja zares udeležili in ne boste pustili na cedilu svoje ekipe, ki vas zares potrebuje.  

Prijavnice in denar je potrebno prinesti vodniku najkasneje do četrtka, 31. 5.  najboljše pa je, če to 

čim prej storite.  

Se že veselimo druženja!  

Za podrobne informacije se obrnite na svojega vodnika ali pokličite Koni na 041 445 555 ali 

rodbelegakonja@t-2.si. 

__________________________________________________________________________________ 

PRIJAVNICA  

Ime in priimek: ______________________________________________________________________  

 

Naslov: ____________________________________________________________________________ 

 

Kraj in datum rojstva : ____________________________  

 

Kraj in datum:________________________________  

 

S podpisom potrjujem, da se bo moj otrok mnogoboja udeležil.  

 

Podpis:_____________________________________ 

 


