17. maj 2015

Toplejši in daljši dnevi že oznanjajo bližajoče poletne počitnice, v katerih pa taborniki še zdaleč ne počivamo. Večinski del
vsebine tokratnje pošte zato seveda zasedajo informacije o vsakoletnem vrhuncu taborniškega leta – taborjenju, ki ga
bomo tudi letos preživeli ob reki Lahinji.
Vseeno pa vabimo vse, ki boste začetek julija preživeli drugje, ter tiste, ki bi se radi taborniško udejstvovali še pred
taborjenjem, da spremljate informacije o dogajanju v našem rodu tudi na spletu. Tudi, če nimate časa za udeležbo na
kakšni večdnevni akciji, boste med novicami o dogajanju lahko našli nekatere krajše, enodnevne taborniške dogodke, zato
le bodite pozorni, da vam ti ne uidejo.

Uporabnike spletnega omrežja Facebook, ki nas še nimate med prijatelji, obveščamo, da ima RKJ Sežana svoj profil –
poiščite osebo Rod Kraških J'rt Sežana in spremljajte naše novičke in dogodivščine!
Vse pomembnejše informacije in novice pa bodo obljavljene tudi na ponovno aktualnejši rodovi spletni strani
(www.rkjsezana.si). Za vse, ki na spletni strani pogrešate koledar prihajajočih dogodkov, smo z mesecem majem uvedli
novost v obliki koledarja, ki si ga lahko nastavite tudi za ozadje računalniškega namizja. Tisti, ki prisegate na uporabo
Google koledarja, nam pišite na rodov elektronski naslov (rkj.sezana@gmail.com), da vam omogočimo spremljanje redno
posodobljenega rodovega Google koledarja.

Tudi letos se v prvi polovici julija odpravljamo na letno taborjenje na »drugi konec« Slovenije – natančneje v vas Geršiči v
Beli krajini. Cena in pogoji za udeležbo na taborjenju prav tako ostajajo isti, menjuje pa se vodstvo tabora, ki letos vabi vse
starše udeležencev, da se udeležijo sestanka za taborjenje v petek, 5. 6. 2015, ob 18.00 pred taborniško hiško v Sežani.
Naj vas še dodatno opomnim, da z letošnjim letom namesto gotovinskega plačila na Ideja turizem uvajamo plačevanje
prek rodovega transakcijskega računa, kar seveda vključuje tudi plačilo tabornin.
Več informacij o taborjenju najdete na drugi strani tega obvestila.
Informacije o taborjenju in ostalem dogajanju, kot že povedano, najdete tudi na naši spletni strani www.rkjsezana.si. Za
vsa dodatna vprašanja pa nam pišite na elektronski naslov: rkj.sezana@gmail.com. V kolikor želite obvestila in opomnike
prejemati na elektronski naslov, vas prosimo, če v prijavnici za taborjenje odkljukajte kvadratek, da želite biti dodani na
mailng listo staršev.

Urša Može,
načelnica RKJ

in

Petra Grmek,
starešina RKJ

Letošnje taborno vodstvo sestavljajo: starešina tabora Katarina Miklavec, taborovodja Miha Grgič Jelen, prvo pomoč pa bo
nudila Polona Može.
5. 7. – 15. 7. 2015: prihod GG-jev (11 do 14 let)
5. 7. – 15. 7. 2015: Gozdna šola (nad 15 let oziroma vsi, ki so letos zaključili osnovno šolo)
8. 7. – 15. 7. 2015: prihod MČ-jev (6 do 10 let)
Na tabor gremo najverjetneje tako kot lani - z najetim avtobusom do Ljubljane od tam pa z redno železniško povezavo do
Dobravic.
Za oba datuma odhoda (5. 7. in 8. 7.2015) na taborjenje velja:
 odhod avtobusa izpred starega gasilskega doma v SEŽANI ob 7.45, dobimo se ob 7.30. Predvideni prihod
na taborni prostor je tako okrog 12 ure. O morebitnih spremembah ur odhoda, boste pravočasno obveščeni.
 Predviden prihod nazaj (15.7.2015) je na parkirišče pred starim gasilskim domom v SEŽANI med 16.30 in 17.00.
 MČ: 127,00 €
 GG in gozdna šola: 145,00 €
 Pomočnik vodnika, osebje: 60,00 €
Dnevna tabornina znaša 12,00 €
Izključno z nakazilom na rodov transakcijski račun:
Društvo tabornikov Rod Kraških J'rt, Kosovelova ulica 6/a, 6210 Sežana
TRR: SI56 1010 0004 6961 963
namen »Taborjenje 15 + Ime in priimek«
sklic.: 00.
Prijave na letošnje taborjenje so mogoče do 5.6.2015. Prijavite se tako, da oddate prijavnico na Ideja turizem in plačate
prvi obrok, ki znaša 70 €. Prijavnice bo mogoče oddati tudi na sestanku za taborjenje.
Ostali znesek lahko poravnate do 1. 7. 2015. Na taborjenje gredo lahko le otroci, ki imajo poravnano članarino (35,00 €)
za letošnje leto, ki jo v primeru, da tega še niste storili, nakažete na zgoraj naveden transakcijski račun, z namenom:
»Članarina 14/15 + Ime in Priimek«.
Več o programu tabora, odgovore na vaša vprašanja in dodatne informacije lahko prejmete na sestanku za taborjenje, ki
bo v petek, 5. 6. 2015 ob 18.00 pred taborniško hišico v Sežani.
Sestanek za taborjenje je letos OBVEZEN za vse starše, ker vsako leto ugotavljamo, da imajo otroci težave pri pravilnem
pakiranju nahrbtnika za na taborjenje, oz. ne poznajo njegove vsebine. V izogib temu bomo na sestanku prikazali pravilno
pakiranje in dali natančnejše napotke o opremi, ki jo otroci potrebujejo. Takrat bomo pobirali tudi prijave na tabor.


















ZDRAVSTVENA IZKAZNICA!
Obleka primerno za letni tabor (poleg lažjih oblačil tudi toplejšo obleko, nepremočljivo vetrovko, hlače na pas
za v zbor (lahko kavbojke), kroj in rutico ali rodovo majico, pokrivalo, kopalke in kopalno brisačo, 5 ščipalk) –
Otrok naj ima s sabo starejša, že obrabljena oblačila, ki jih pozna, ne bo odveč, če oblačila označite z
otrokovim imenom in prtljagi priložite seznam opreme.
Pripomočki za osebno higieno, osebna zdravila (z navodili za uporabo) ter zaščita pred klopi in sončna
krema!
Pripomočki za neplavalce (v primeru, da je otrok neplavalec to tudi označite v prijavnici)
Obutev (močnejši športni copati, natikači, ki se pritrdijo na stopalo, rezervni športni copati, »kroksice« so na
taboru prepovedane!))
Spalna vreča s podlogo za spanje (armafleks, spužva, samo-napihljive blazine za kampiranje …) Napihljive
blazine oziroma tako imenovani oblaki za spanje so neprimerni, ker se hitro spuščajo.
Manjši nahrbtnik za brisačo in kopalke in krajše izlete
Instrumenti in pesmarice (neobvezno)
Najljubšo igračo (za žoge in podobne predmete poskrbimo mi)

Žepni nož, katerega dolžina rezila ne sme presegati širine GG-jeve dlani.
Šotorsko krilo – svetujemo vam da ga označite
5 m pletene najlonske vrvice debeline od 4 do 6 mm
Topografski pribor (trša mapa, geo trikotnik, šestilo, peresnica z navadnim svinčnikom, radirko, šilčkom in
barvicami)
Nahrbtnik primeren za dvodnevno bivakiranje (GG na bivak poleg osebne opreme nosi tudi hrano in del vodove
opreme)
Menažka (kovinski ali plastičen globok in plitev krožnik ter skodelico) s čutarico. Svetujemo vam, da posodo
označite. Pribora ni potrebno nositi s seboj.

Za poškodovano, izgubljeno ali pozabljeno opremo ne odgovarjamo. Med pozabljenimi predmeti boste lahko brskali na dan, ko se v
Sežano vrnejo taboreči (15. julij) ali na propagandnem taboru ob občinskem prazniku zadnji vikend v avgustu.
Na tabor se letos odpravljamo z avtobusom in vlakom zato vas prosim, da upoštevate nekaj pravil glede prtljage. MČ na taboru ne
potrebuje velikega nahrbtnika, zato lahko njegovo opremo zložite v potovalko. Če podloge za spanje in spalne vreče ne morete dati v
potovalko, ju povežite skupaj v čim kompaktnejši samostojen paket. S tem boste vodnikom in spremljevalcem olajšali nalogo ob
prestopanju vlakov.
GG naj ima posebej spakiran manjši nahrbtnik za dvodnevni bivak. Ostalo opremo, ki jo potrebuje za taborjenje pa naj ima zloženo v
večjem nahrbtniku/potovalki. Podrobnejša navodila za pakiranje boste dobili na sestanku za taborjenje.



Mobitel (Taborečim polnjenje telefonskih aparatov ni omogočeno, prav tako večerni pogovori s starši po
nepotrebnem vznemirjajo otroka. Če boste nujno želeli govoriti s svojim otrokom, lahko čez dan pokličete na
rodov telefon, katerega telefonsko številko bomo objavili naknadno na naši spletni strani).
 Video igrice in ostali elektronski pripomočki, ki zavirajo družabnost
 Žepni nož ni dovoljen za MČ-je
 Sladkarije in ostali priboljški bodo zaradi privabljanja mravelj v šotore odvzeti in razdeljeni po obrokih.
Vsi zgoraj našteti predmeti bodo zaseženi. Otrok jih bo dobil nazaj šele na koncu taborjenja.
Katarina Miklavec,
starešina tabora 2015

