RKJ ZIMOVANJE 2015
Si SIT sedenja doma pred televizijo?
Te daje LAKOTA po novih dogodivščinah v najboljši družbi?
Si tak LAKOTNIK, da si upaš priti?
Si LAČEN?
Potem ti ne preostane drugega, kot da si del največjega dogodka te zime, največje igre LAČNE IGRE!
Ta veličasten dogodek se bo letos godil na OŠ Vreme. Začetek je predviden v petek, 20.
2. ob 16.30, zaključek pa v nedeljo, 22. 2. ob 11.30. (lasten prevoz)
Cena letošnjega zimovanja je 20€, znesek pa lahko poravnate izključno z nakazilom
na rodov TRR* do 14. 2. 2015. Podpisana prijavnica in plačilo potrjujeta udeleţbo na
zimovanju!
Podatki za plačilo:
Namen plačila: ZIMOVANJE 2015 – IME PRIIMEK UDELEŢENCA
Znesek: 20,00 €
Rok plačila: 14. 2. 2015
Banka prejemnika: Banka Koper (BIC: BAKOSI2XXXX)
Številka računa: SI56 1010 0004 6961 963
Naziv: DRUŠTVO TABOR.ROD KRAŠKIH JRT
Naslov: Kosovelova ulica 6a, 6210 Sežana

Obvezna oprema: taborniška rutka, podloga za spanje, spalna vreča, copate, topla
oblačila in obutev (primerna tudi za aktivnosti na snegu), toaletni pribor, svetilka, noţ...
Iger se lahko udeleţijo le tekmovalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: je plačal
članarino, je plačal zimovanje in izpolnjeno prijavnico nesel Vanji na Idejo turizem,
ima željo po norem zimovanju vsaj tolikšno, kot jo imamo mi ☺
(V kolikor nimate vseh pogojev izpolnjenih brez panike: vse obveznosti lahko poravnate prek rodovega TRR-ja)

V primeru premajhnega števila prijav bo zimovanje odpovedano.
Lep taborniški pozdrav!
*POJASNILO: zaradi sprememb poslovanja društev, ki jih je s februarjem 2015 uvedel FURS, bo do nadaljnega finančno poslovanje
našega društva potekalo izključno prek TRR-ja.

Prijavnica na

RKJ ZIMOVANJE 2015
(Vreme, 20. - 22. 2. 2015)
S podpisom na prijavnici potrjujete, da ste seznanjeni z načinom plačila in boste svoje
obveznosti poravnali v dogovorjenih rokih. Prav tako izjavljate, da ste se doma z otrokom
pogovorili o vedenju na zimovanju in da bo otrok upošteval red zimovanja ter sledil
navodilom odgovornih.
Ime in priimek udeleţenca:
Zdravstveni problemi, posebnosti v prehrani:
Številka, na kateri so dosegljivi starši v času zimovanja:
Podpis staršev:

