IZOBRAŽEVALNI TABOR MLADIH
GASILCEV
PUNTIŽELA 2017
(17.7.2017 – 22.7.2017)
Gasilska zveza Idrija tudi letos organizira
izobraževalni tabor gasilske mladine v
Puntiželi. Taborjenje je namenjeno vsem
mladim gasilcem starim od 7 do 14 let
(letniki 2010–2003)
ODHOD 17.7.2017: Govejk 6:20,Ledine 6:30,
Idrija 6:50, Godovič 07:15.
PRIHOD 22. 7. 2017: Godovič ob cca 15:00,
nekoliko kasneje v Idrijo, Ledine in Govejk.
O prihodu v tabor in prihodu domov boste
starši obveščeni preko SMS-ov.
Gasilski tabor se organizira v sodelovanju s
taborniki ROD ODPORNE ŽELVE ANHOVO v
kampu Brioni, ex. Puntižela, 6 km pred Pulo.
Tabor je 100 m od morja.
Otroci bodo nastanjeni po šotorih v skupinah
po 2 ali 3
CENIK TABORENJA – prispevek otroci/starši
je 85 €. Ostalo subvencionira GZ Idrija.
V prehrano je vštet zajtrk, kosilo, popoldanska
malica, večerja in neomejena količina
osvežilne pijače. Za avtobusni prevoz,
organizacijo programa in varstvo otrok poskrbi
organizator.
Za starše otrok, ki se bodo udeležili taborjenja
bo v okviru društva organiziran sestanek z
mentorji in vodstvom tabora (po potrebi).
Prijavnico oddate predstavniku MK po
društvih.
Ostale informacije dobite po društvih pri
predsednikih MK, oziroma pri predsedniku MK
GZI Tominec Florijan gsm 041-352-616.

-

-

-

KAJ MORAM IMETI S SEBOJ ?!?
dokument za prehod meje
(VELJAVNO osebna izkaznica oz.
potni list)
evropska kartica zdravstvenega
zavarovanja
zdravstvena izkaznica
spalna vreča
jogi rjuha (po možnosti ne bela)
kratke hlače, majice
trenirka (dolge hlače in dolga majica)
pulover
vetrovka ali dežnik
spodnje perilo
kopalke
velike brisače za na plažo
male brisače za osebno higieno
superge ter natikače ali cokle
kapa s šilcem oz. podobno pokrivalo
zobna pasta, ščetka
milo za tuširanje, šampon za lase
krema za sončenje
sredstvo proti komarjem in klopom
svetilka in rezervni baterijski vložki
zvezek, pisalo, družabne igre
torba za na plažo
plastenka z vodo
vrečka za umazano perilo (iz blaga)
obutev za v vodo
Zdravila – v kolikor uživam kakršnakoli
zdravila in jih bom imel s seboj bo o
tem napisano v prijavnici pod
»zdravstvene omejitve« oziroma bo o
tem obveščen mentor iz našega
društva! V nasprotnem primeru mi
bodo odvzeta!

ČESA NA TABORJENJU NE BOM SMEL
UPORABLJATI!?!
- Plavutke
- Maska za potapljanje
MOBILNI TELEFONI:
Zaželeno je, da ga pustiš doma, če ga vzameš
s seboj si zanj odgovoren sam. Vodstvo
taborjenja bo imelo s seboj mobilni telefon 041352-616, kamor lahko starši pošiljate SMS – e,
mi pa jih bomo prepisali na oglasno desko.
Prosimo, da na telefon ne kličete, razen v
nujnih primerih.
KAJ BOMO POČELI
POUČNO 
ZABAVNO 
TEKMOVALNO 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

gasilska šola
gasilska tekmovanje
karaoke
predstavitev šotorov
zabava s plesom
kopanje
tombola
odbojka
zabavne igre
ustvarjalne igre
kino večer
in še in še

PGD:_______________Datum prejema prijavnice:_____________:Zaporedna št:___
PRIJAVNICA »TABOR PUNTIŽELA 2017«
IME IN PRIIMEK ______________________________________________________
NASLOV____________________________________________________________
DATUM ROJSTVA__________________ EMŠO____________________________
ŠTEVILKA ZDRAVSTVENE KARTICE_____________________________________
ŠT. OSEBNE IZKAZNICE oz. POTNEGA LISTA____________________________
ZDRAVSTVENE OMEJITVE ____________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
TELEFON STARŠEV (najbolje GSM) _____________________________________
PLAVALEC (obkroži)

DA

Zavarovan v PGD - (vpisan v vulkan) DA

NE
NE / ID_________________(obvezno!)

Velikost majice (obkroži): otroci 5-6 let, 7-8 let, 9-10 let,11-12 let,13-14 let;
odrasle številke:

S

M

L

XL

XXL

IZJAVA
Na taborjenju bom upošteval/a gasilske predpise in spoštoval/a navodila nadrejenih
ter mentorjev, predvsem pa:
GASILEC JE VARČEN
Varčuje, skrbi za svojo in skupno opremo in ne uničuje tuje lastnine
GASILEC ŽIVI ZDRAVO
Se odreka slabim in škodljivim navadam, zlasti alkoholu, kajenju in mamilom.
V primeru, da prekršim zgoraj navedeno oz. se problematično obnašam, sem
seznanjen/a, da bo vodstvo tabora obvestilo starše, in bom na svoje stroške
moral/a zapustiti tabor!
Spodaj podpisani/a vnaprej razrešujem vodstvo taborjenja in organizatorja – komisijo
za delo z mladino pri OGZ Idrija odgovornosti za primer kakršnihkoli poškodb, ali
materialne škode na moji opremi, ki bi nastale zaradi moje malomarnosti ali
neupoštevanja navodil vodstva.
podpis staršev:

podpis taborečega:

!!!izjava velja le v primeru, da jo podpiše polnoletna oseba, v nasprotnem
primeru je obvezen podpis enega od staršev!!!
Prijavnico skupaj z izjavo oddate predstavniku mladinske komisije v vašem društvu do
20. 06. 2017 oz. do zasedbe prostih mest.

