
Se spomnite tistega preroka, imenovanega Jona, ki je v ribjem trebuhu preživel tri dni? Bog mu je zelo nazorno 
pokazal svojo prisotnost in kako On vodi njegovo življenje in ga varuje pred zlim.
Tudi mi bomo na zimovanju potovali po zgledu Jona in se preizkusili v “življenju znotraj ribe”. Za to bomo 
potrebovali veliko poguma in volje! Da pa bo vse skupaj napolnjeno s pravim skavtskim duhom, se bomo lotili tudi 
starih in novih veščin ter se spopadli v snežnih igrah!
Ne pozabite torej dobre opreme, na višji nadmorski višini namreč ni vedno prijetno toplo, suho in udobno. Pa saj 
veste, skavt ne pozna slabega vremena, le slabo in dobro opremo :)
VVoditelji se veselimo zimske pustolovščine z Jonom in polansko četo!

V našem prebivališču bo prepovedana uporaba vseh elektronskih naprav, saj smo že davno tega ugotovili, da 
nekaj dni odsotnosti telefonov, mp3jev in podobnih naprav dobro dene duši in telesu; življenje je tako lepo, če 
pogledaš na široko okrog sebe.
Zaželjeno je, da pa prineseš kakšen namaz za kruh, suho sadje ali piškote, da bomo zaflikali luknje med obroki.
Če želiš, lahko prineseš svoje Sveto pismo; zagotovo bomo kdaj pogledali tudi vanj. Takrat si lahko označiš 
zanimive odlomke, ki bi se jih želel spominjati. Prav tako ne pozabi na inštrumente, dobro voljo in zagnanost!
Aljaž,Aljaž, Ana, Marija, Urška in Matej

ŠTART: AP Podjelovo brdo ob 17h, LOKACIJA: Nova Oselica, PRISPEVEK: 20e/osebo, DATUM: 22.-24.2.2019, 
VEČ: klic voditelja KONEC: nedelja zvečer.

Oprema, ki jo naj udeleženci vzamejo: kroj in rutko, primerno obutev (gojzarji) in obleko (glede na vreme), pribor 
za osebno higieno, zdravstveno izkaznico in osebno prvo pomoč, jedilni pribor (lahka posoda, žlica, vilica), 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.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svojemu sinu/hčerki ____________________________ dovoljujem, da se udeleži zimovanja Polanske čete, ki bo od 22. 2. do 
24. 2. 2019 v Novi Oselici. 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. Za nujne primere me dobite na tel.:_____________________
PPosebnosti:
Alergije, bolezni, prehrana:  
_____________________________________________________________________________________
Otrok jemlje naslednja zdravila: 
_____________________________________________________________________________________
V _____________, dne _____________.  Podpis udeleženca: ________________Podpis staršev: ______________

Osebni podatki na prijavnici se zbirajo v zavarovanje voditeljem, da so seznanjeni z zdravstvenim stanjem, prehrambnimi 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.

POPOTOVANJE 
Z JONOM 
V GLOBINO 
“RIBE”


