Se zn a m o p r e me za

Taborjenje
Taborjenje se nam prav hitro približuje in prihaja čas, ko bo potrebno začeti pakirati. Da pa
ne boste v skrbeh, da ste kaj pozabili, smo za vas pripravili seznam priporočene opreme za
taborjenje.
Priporočamo, da vam otrok pri pakiranju pomaga, saj bo tako prepoznal svoje stvari in jih bo
lažje našel. Prav tako je priporočljivo, da se otrokove stvari označi (na etiketo napišite
njegovo ime), saj se opremo velikokrat pozabi oziroma zameša.
Naprošamo vas, da otrokom s seboj ne dajete večjih količin denarja, saj ga tekom taborjenja
ne bomo potrebovali. Ob tem še opozarjamo, da bodo vse sladkarije prvi dan zaplenjene, teh
pa ne bomo vrnili, ker v taboru obstaja nevarnost mravelj.
Vso potrebno opremo imejte zloženo v velikem nahrbtniku (potovalke in kovčki za taborjenje
niso dovoljeni) za bivakiranje, pohode in izlete v naravo. Otroci NUJNO potrebujejo tudi
srednje velik nahrbtnik (25L-50L) - nahrbtnik naj bo takšen, da gre vanj spalna vreča, oprema
za enodnevno bivakiranje in nekaj hrane ter čutarica.
Taborjenje predstavlja najlepši del taborniškega leta, ko lahko taborniki teden ali več
preživimo v družbi vrstnikov in narave, se drug od drugega učimo, zabavamo in se odklopimo
od šole, službe ter seveda tudi elektronskih naprav. Prinašanje telefonov in drugih naprav na
taborjenje je tako zelo nezaželeno, zaradi vlage in vremenskih razmer pa za naprave včasih
tudi neugodno. Odločili smo se, da bomo vsem taborečim, ki bodo s seboj vseeno prinesli
telefon le-tega odvzeli in shranili v vodstvenem šotoru. Vseeno pa za zasežene telefone in
morebitno škodo na njih NE ODGOVARJAMO!
Hkrati se vodstvo tabora zaveda, da otroci s telefoni tudi obveščajo domače ter prijatelje o
vseh svojih dogodivščinah na taborjenju. Če bi s svojim otrokom želeli govoriti v času
taborjenja, sva na telefon dosegljivi starosta in taborovodja med 19.30 in 20.30 vsak dan.
Prosimo, da razen v nujnih primerih v ostalih delih dneva ne kličete, saj smo taborniki polno
zaposleni z aktivnostmi. Že v naprej se vam zahvaljujemo.

Seznam opreme
Izjava staršev ali skrbnikov (obvezno!)
Maska, rokavice in majhno osebno razkužilo (zapakirano v čisti vrečki)
Samonapihljiva blazina
Armafleks (za bivakiranje)
Topla spalna vreča
Baterijska svetilka in dodatni baterijski vložki
Palerina ali anorak
Dežnik
Kopalke
Kopalna brisača
Kratka majica
Kratke hlače
Dolga majica (hoodie)
Dolge hlače
Debelejša majica (flis) ali lažja bunda (saj se ponoči temperature rade spustijo)
Zimska pižama ali trenirka za spanje
Spodnje hlače
Nogavice
Lahka obutev - natikači
Obutev za po vodi
Telovadni copati (vsaj 2 para, ker se radi zmočijo)
Močnejši telovadni copati - pohodniški čevlji ali dodatni močnejši telovadni copati
Brisača za obraz
Zobna ščetka
Zobna pasta
Bio Milo
Bio Šampon
Glavnik
Zaščita pred soncem (krema z visokim zaščitnim faktorjem)
Sončna očala
Klobuk ali kapa
Zaščita za komarje in klope in za posledice
Jedilni pribor (žlica, vilica, nož)

Velik globok krožnik in velik nizek krožnik (ali menažka, vendar ne vojaška)
Kozarček za pijačo
Bombažna vrečka za posodo
Čutara ali več pol-literskih plastenk
Taborniška rutka
Taborniški kroj (zložen na vrhu nahrbtnika)
Zdravstvena kartica
Osebna izkaznica ali potni list
Igrača za spanje (če jo otrok potrebuje)
Žepni nož (za starostno skupino GG)

