
PRIJAVNICA 
 

Svet se je spremenil. To lahko čutim v vodi. Čutim v zemlji. To lahko voham v zraku. Mnoge stvari, ki so bile, 
so izgubljene in nihče več ne živi, ki bi se jih spominjal. 

Začelo se je s kovanjem prstanov moči. 3 prstani so bili dani vilincem, nesmrtnim, najplemenitejšim in 
najmodrejšim bitjem. 7 prstanov je bilo dano škratom, kopačem in mojstrskim rokodelcem podzemnih 
dvoran. In 9 prstanov moči je bilo dano kraljem ljudi. V te prstane je bila ujeta moč in volja po vodenju 
posameznih ras. A vsi so bili izdani! Kajti narejen je bil še en prstan ....    V Mordorju, deželi senc, je zlobni 
sovrag Sauron na skrivaj skoval najmočnejšega vseh prstanov, ki je imel nadzor nad vsemi ostalimi. ˝En 
prstan, ki vsem kraljuje!˝  

A  čudna usoda je prstan dala v roke najmanj verjetnemu bitju ... hobitu! 

 

Dragi skavt/skavtinja! 

Vabimo te, da se udeležiš skupnega stegovskega zimovanja, na katerem nam boš pomagal, da s skupnimi 
močmi uničimo ˝Edini prstan˝ zlobnega sovraga Saurona in povrnemo mir Srednjemu svetu! 

 

 

 

 

 

Svojemu sinu/hčerki ____________________________ dovoljujem, da se udeleži zimovanja Polanskega 
stega, ki bo od 16.2. do 18.2. 2018 v Majcnovem domu v Želimljah. Avtobus bo po dolini začel pobirati v 
petek od 17:00 ure naprej, začenši na Hotavljah, zimovanje pa bomo zaključili v nedeljo s kratko 
predstavitvijo skavtov za starše, ki se bo začela ob 13:30. S svojim podpisom potrjujem da so navedeni 
podatki točni in da sem seznanjen z načinom dela na skavtskih aktivnostih, skavtskimi zakoni in načeli ter 
prevzemam odgovornost za dejanja, ki jih bom oz. jih bo moj/-a sin/hči storil/-a v nasprotju s temi načeli ali 
v nasprotju s tabornimi pravili in bom v tem primeru tudi poskrbel/-a za njegov/njen povratek domov. V 
nujnih primerih sem dosegljiv na tel.:_____________________ 

Posebnosti: 
Alergije, bolezni, prehrana:  ________________________________________________________________ 
Otrok jemlje naslednja zdravila: _____________________________________________________________ 

V __________________, dne __________________.  

Podpis udeleženca: ____________________________ Podpis staršev: _____________________________ 

Na zimovanje prinesi skupaj s prijavnico še prispevek, da ne bomo umrli od lakote in mraza. Prispevek za 
prvega otroka znaša 35€, za drugega otroka 30€, za vsakega nadaljnjega otroka pa 25€. 
Oprema, ki jo naj udeleženci vzamejo: kroj in rutko, primerno obutev (gojzarji) in obleko (glede na vreme – 
dež/sneg), pribor za osebno higieno, zdravstveno izkaznico in osebno prvo pomoč, jedilni pribor (lahka 
posoda, žlica, vilice), spalno vrečo in  armafleks, nož, čelno/navadno svetilko, netivo, zdravila (če jih 
potrebuje) in steklenico za vodo. 
Dodatna oprema: drugi skavtski pripomočki (kompas, kresilo ...), inštrumenti, beležka, pisalo, Sveto pismo 
___________________________________________________________________________________________ 
Osebni podatki na prijavnici se zbirajo v zavarovanje voditeljem, da so seznanjeni z zdravstvenim stanjem, 
prehrambnimi posebnostmi skavta/skavtinje (16. člen ZVOP, Zakon o varstvu osebnih podatkov). Po zaključeni 
aktivnosti bodo prijavnice z osebnimi podatki v skladu z 21. členom ZVOP uničene/izbrisane. 


