
Kot že veste, bomo letos poletni tabor delili s skupino francoskih skavtov, zato bo to še posebej zanimiva 
izkušnja, ki je ne želite zamuditi!

Dobimo se v nedeljo, 14. julija, ob 13.30 in sicer na Mostu na Soči, na parkirišču pri merkatorju. Tabor bo 
trajal do 21. julija, končal se bo v popoldanskih urah.

Da bo ob začetku taborni prostor že vsaj malo urejen, bomo voditelji skupaj z višjim vodom začeli priprave 
že v soboto (več informacij po sms-ih/fb).

S sabo imejte:
• kroj in rutko,
• primerno obutev (gojzarji) in obleko (glede na vreme),
• kopalke in “slabšo majico” za pot preživetja,
• zaščito pred soncem,
• 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),
• steklenica za vodo.
Dodatna oprema: drugi skavtski pripomočki (kompas, kresilo ...), inštrumenti, beležka, pisalo, Sveto pismo, 
francosko-slovenski-angleški slovar :)...

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi: Aljaž (051 715 541), Marija (041 889 201) in Ana (031 862 187).

Veselimo se taborjenja z vami! 
Bodite pripravljeni!

Svojemu sinu/hčerki ______________ dovoljujem, da se udeleži poletnega tabora Polanske čete, ki bo od 14.7.-21.7. 
2019 v Doljah pri Tolminu. 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 poskr-
bel/-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: _____________________________

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

PRIJAVNICA ZA POLETNI TABOR 2019


