
 

 

Tak Si 2018 
3. tabor čet mariborske regije           Kontaktni osebi: Nina Soršak, nina.sorsak@gmail.com, 031 405 468 

                                                                                                                 Vid Pesjak, pesjak.vid@gmail.com, 031 562 733 

1 Osebni podatki na prijavnici se zbirajo zaradi administrativnih vzrokov ter v zavarovanje tabornemu vodstvu, da so seznanjeni z 
zdravstvenim stanjem (16. člen ZVOP, Zakon o varstvu osebnih podatkov). Po zaključeni aktivnosti bodo prijavnice z osebnimi podatki v 
skladu z 21. členom ZVOP izbrisane. 
2 Označi DA, če se na tabor prijavlja oseba, ki ima v četi sicer funkcijo četovodje ali pomočnika četovodje, pa se zaradi omejitve števila 
1 voditelj na 10 otrok po svoji odločitvi prijavlja kot dodatni četovodja. Če želi na taboru pomagati kot osebje, izpolni prijavnico za 
osebje. V vsakem primeru poravna strošek tabornine v skladu s prijavnico za osebje. 

 

Prijavnica na Tak Si, 23.7. – 30.7.2018 
za četovodkinje in četovodje 

  

Ime in priimek1: _______________________________, rojstni datum: ______________________ 

Domači naslov (ulica):___________________________________________________________,  

poštna št. in pošta ___________________________   GSM:_____________________________ 

email: ________________________________________ 

Steg: ____________________________________________, voditelj veje IV sem že: ___________let.  

 
Prijavljam se kot dodatni četovodja2:  DA     NE      (Znesek v višini 30€ je potrebno poravnati do 15.5.2018) 
 
Spol (obkroži):    M      Ž                 Želim velikost majice (obkroži):     S    M     L     XL     XXL 

 
 
Lahko pomagam pri pridobivanju donatorskih/sponzorskih sredstev (poznam nekoga, delam v  

primernem podjetju, itd.) : __________________________________________________________ 
 
 
Moja skavtska znanja in veščine (ali poznanstva), s katerimi bi lahko pripomogel k izvedbi delavnic 
ali drugega programa na taboru (spoznam se na zgradbarstvo, orientacijo, poznam nekoga ki obvlada, itd.): 

________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 
Moja druga znanja, veščine in poznanstva s katerimi bi lahko pripomogel k bolj raznolikem taboru 
(moji hobiji in druga znanja ali poznanstva nekoga s katerimi bi obogatili dogajanje na taboru - joga, 
masaža, retorika, ples, plezanje, plavanje, itd.): 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
Resne zdravstvene posebnosti, za katere želim, da je z njimi seznanjeno taborno vodstvo (prehranske 
posebnosti ipd.): 
 

 
 
S svojim podpisom se v celoti strinjam z Zavezo voditelja tabora Tak Si 2018 in z vsemi 
posledicami, ki izhajajo iz njenih kršitev. Prijavnice je potrebno oddati do 15.5.2018. 
 
V / na _________________, dne _______________. 
                 kraj                                              datum 

                                                                          ______________________ 
                                          moj podpis 
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Tak Si 2018 
3. tabor čet mariborske regije           Kontaktni osebi: Nina Soršak, nina.sorsak@gmail.com, 031 405 468 

Vid Pesjak, pesjak.vid@gmail.com, 031 562 733 

Priloga: Zaveza voditelja tabora Tak si 2018  
 
Kot skavt in voditelj na taboru Tak Si 2018 se zavedam, da na dobro vzdušje na taboru vplivajo 
predvsem moja dejanja, zato bom storil kar najbolje morem za to, da bo ta tabor najboljša skavtska 
izkušnja tako zame, kot za udeležence tabora in ostale sodelujoče pri njegovi izvedbi.  
 
S svojim podpisom in pri svoji skavtski časti se strinjam s sledečim:  
- Zavedam se, da sem predstavnik skavtskega gibanja in vrednot, za katere se to gibanje zavzema, 

zato se bom ravnal po skavtskih zakonih in načelih tako na tabornem prostoru kot izven njega.  
- Prav tako sem državljan Republike Slovenije in spoštujem njeno zakonodajo. 
- Po svojih najboljših močeh se bom potrudil, da kar najbolje morem izvedem vse naloge in 

zadolžitve, ki mi bodo dane v okviru priprav in izvedbe tega tabora, in to v dogovorjenem 
časovnem roku. 

- Zavedam se, da smo vsi voditelji tega tabora odgovorni, da s svojim zgledom in dejanji 
usmerjamo program in udeležence v pravo smer.  

- Do udeležencev in ostalih voditeljev in izvajalcev tega tabora bom obziren in spoštljiv, morebitne 
nesporazume bom reševal na miren način in brez nasilja. 

- Do udeležencev drugih čet se bom obnašal enako odgovorno, kot bi želel, da se tudi drugi 
voditelji obnašajo do mojih udeležencev.  

- Če bom opazil kršenje pravil in načel tega tabora, bom takoj ustrezno ukrepal, enako odgovorno 
ne glede na to, ali bom imel opravka s svojimi ali z udeleženci drugih čet. V primeru udeležencev 
drugih čet bom o tem tudi obvestil njihovega voditelja. 

- Ves čas projekta (razen, če ne bo rečeno drugače) bom nosil svojo rutko in identifikacijski 
kartonček, ki ga ne bom menjal z nikomer. 

- V času projekta si ne bom brez vednosti lastnika sposodil, ne prestavil, skril ali vzel nobenega 
predmeta, ki mi ne pripada, niti v šali ne. 

- V času projekta ne bom namerno poškodoval nobene tuje lastnine. 
- Spoštoval bom pravilo tišine v času nočnega počitka (23:00 – 7:00). V tem času ne bom povzročal 

hrupa, niti se ne bom zadrževal v tujih šotorih ali izven svojega šotora, razen v dogovorjenih 
primerih in tako dajal zgled udeležencem. 

- Strinjam se, da v času trajanja tega projekta velja načelo »zdrav duh v zdravem telesu«, zato na 
tabornem prostoru ne bom užival, posredoval ali nudil drugim tobačnih ali alkoholnih izdelkov ali 
izdelkov iz prepovedanih drog.  

- Zavedam se, da je naloga osebja tabora prvenstveno služiti skupnim potrebam tabora, zato jih 
ne bom izkoriščal za lastne potrebe ali potrebe moje čete, izjemoma le v dogovoru z vodjo 
osebja na taboru. 

- V primeru kršenja teh pravil bom brez ugovorov v najkrajšem času zapustil tabor. 
 
 
Besedilo zaveze ostane voditelju v trajni spomin.  
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