
 

Voditelji Polanske čete se bomo odpravili na       
zanimivo dogodivščino spoznavanja časov 2.     
svetovne vojne v naših bližnjih krajih. Poglobili se        
bomo v življenja pogumnih vojakov in poskušali       
ugotoviti, kako so oni vsakič znova premagovali       
strahove in se podajali v boj za domovino in njim          
drage ljudi. Ker pa je potovanje skozi čas veliko bolj          
zabavno v družbi prijateljev, te prijazno vabimo, da        
zbereš ves pogum, ki ga premore tvoje srce in se          
nam pridružiš! Skupaj bomo naredili 3-dnevno      
izletovanje zabavno, koristno, poučno in Polansko! 

Ker si skavt seveda ne boš s seboj prinesel nobene          
nenujne in nepotrebne stvari in boš pazil, da bodo         
vse tvoje stvari zložene v nahrbtniku. Morebitne       

sladkarije ali elektronske naprave bomo morali oddati še predno stopimo na bojno fronto.             
Dobrodošla je edino hrana za skupno dobro; marmelade, namazi, suho sadje… 

Če imaš svojega, prinesi tudi Sveto pismo, saj boš spoznal, kako pomembno je kdaj pogledati vanj za                 
ohranjanje poguma. Prav tako ne pozabi na svoje talente; prinesi inštrumente, če jih igraš in druge                
pripomočke, da izkažeš svoje močne točke! 

Veselimo se skupnega druženja in vas lepo pozdravljamo! Pokažimo svetu katera četa je zares              
VEDNO pripravljena! 

Vaši voditelji; Aljaž, Ana in Marija 

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

Svojemu sinu/hčerki ____________________________ dovoljujem, da se udeleži jesenovanja Polanske ččete,          
ki bo od 2. 11. do 4. 11. 2018 v Otaležžu. 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.:_____________________ 

Posebnosti: 
Alergije, bolezni, prehrana:   
 ______________________________________________________________________ 
Otrok jemlje naslednja zdravila:    
__________________________________________________________________ 

V _____________, dne _____________. Podpis udeleženca: ________________Podpis staršev:        
______________ 

Prispevek za jesenovanje znaša 25€€. 
Oprema, ki jo naj udeleženci vzamejo: kroj in rutko, primerno obutev (gojzarji) in obleko (glede na vreme –                  
dežž), pribor za osebno higieno, zdravstveno izkaznico in osebno prvo pomočč, jedilni pribor (lahka posoda,               
žžlica, vilica), spalno vreččo in  armafleks, nožž, ččelno/navadno svetilko, netivo, zdravila (čče jih potrebuje) in               
steklenico za vodo. 
Dodatna oprema: drugi skavtski pripomoččki (kompas, kresilo ...), inšštrumenti, beležžka, 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. 


