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

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. 

 

 

Prijavnica na Tak Si, 23.7. – 30.7.2018 

 
 

Spodaj podpisani starš oz. skrbnik1 ____________________________ dovoljujem svojemu otroku 
                    ime in priimek starša 
 

_______________________________ udeležbo na Tak Siju – regijskem taboru čet   
                   ime in priimek udeleženca 

 

mariborske regije, ki bo med 23.7. in 30.7.2018 v Velenju (točna lokacija bo objavlena na spletni strani). 

 

 

S svojim podpisom zagotavljam, da sem voditelje natančno seznanil z zdravstvenim stanjem svojega 

otroka, sem seznanjen s plačilnimi pogoji in roki za plačilo tabornine ter poznam skavtsko metodo dela. 

Strinjam se, da me v primeru težjih kršitev tabornega reda (Zaveze udeleženca tabora) voditelji lahko 

pokličejo in zahtevajo, da svojega otroka odpeljem domov na lastne stroške. V tem primeru se tudi 

odpovedujem vračilu tabornine in se strinjam, da poravnam vse morebitne stroške, ki bi jih moj otrok 

povzročil s svojim neprimernim vedenjem. 

 

Plačilni pogoji in roki za plačilo tabornine 
Višina tabornine ob redni prijavi in rednem plačevanju obrokov: 80€ 

Višina tabornine ob naknadni prijavi oz. ob prekoračitvi dogovorjenih rokov: 90€. 

 

POMEMBNO: prijave potekajo izključno preko četovodij, ki podpisane prijavnice in tabornino 

posredujejo tabornemu vodstvu. 

 

Prijavnina 20€     – do 8.4.2018 in oddaja prijavnice 

2. obrok 30€       – do 22.4.2018 

3. obrok 30€      – do 14.5.2018 
 

Ob plačilu 2. obroka tabornine bo vodstvo tabora preverilo, če so bili prijavnina in oba obroka plačani v 

dogovorjenem roku. Če niso bili, bo udeležencu izdan račun za doplačilo, ki ga bo moral poravnati do 30.6.2018, 

sicer njegova prijava ne bo veljavna. 

 
 

V primeru neutemeljenih razlogov odpovedi (udeleženec si premisli, v času tabora dobi neko drugo aktivnost, 

ki se mu zdi pomembnejša ipd.) se vplačana tabornina ne vrača. V primeru utemeljenih razlogov (bolezen, 

smrt v sorodstvu, višja sila) se tabornina vrača po sledečem ključu: 
 

Rok odpovedi  Udeležencu se vrne* 

do vključno 1.6.2018 100%  2. in 3. obroka 

do vključno 1.7.2018 75%  2. in 3. obroka 

Po 1.7.2018 50%  2. in 3. obroka 

*Prijavnina na taborjenje se v nobenem primeru ne vrača! 

 

 

Prijavnica na tabor Tak Si je veljavna le, če sta izpolnjeni in oddani tudi obe prilogi k prijavnici: 

- Priloga 1: Zdravstveno stanje otroka 

- Priloga 2: Zaveza udeleženca tabora Tak Si 2018 
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Priloga 1: Zdravstveni vprašalnik 
 
Ime in priimek udeleženca: ______________________________, steg: _________________________  
 

Rojstni datum: __________________ 

 
1. Ali vaš otrok boleha za katero izmed naslednjih bolezni? (obkrožite) 
a. bolezni srca in ožilja 
b. pljučne bolezni 
c. ledvična obolenja 
d. metabolne bolezni (sladkorna ipd.) 
e. drugo:__________________________________ 
 

Navedite točno za katero bolezen gre: _________________________________________________ 

 
2. Ali ima vrtoglavico? (obkrožite) 

a. NE 
b. DA 

 
3. Ali vaš otrok jemlje kakšna zdravila, ki bi jih moral jemati tudi na taboru? (obkrožite in izpolnite) 

a. NE 
b. DA, katera in njihovo doziranje: _________________________________________________________ 

 
4. Ali je alergičen na kakršno koli stvar, hrano (npr. celiakija) ali zdravilo? (obkrožite in izpolnite) 

a. NE 
b. DA, napišite na katero stvar, kakšni so znaki in kako naj ukrepamo: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
5. So se pri njem že kdaj pojavile prehranjevalne motnje (odklanjanje hrane z namenom hujšanja ipd.), 

tako v času domače oskrbe kot v okviru družabnih aktivnosti, na katere bi morali biti pozorni? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
6. Navedite ostale zdravstvene probleme, ki so prisotni pri vašem otroku in jih v vprašalniku nismo 

omenili:  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
7. Ali je vaš skavt cepljen proti:   Klopnem meningitisu? (obkrožite)                       DA                       NE 

        Tetanusu?                        DA                       NE 
 

8. Približno ocenite plavalne sposobnosti vašega otroka (obkrožite): 
0 – neplavalec 
1 – slab plavalec (malo čofota) 
2 – zna povprečno plavati (zmore neprekinjeno plavati 5 min) 
3 – zna zelo dobro plavati (zmore neprekinjeno plavati 10 min) 
4 – zna odlično plavati (zmore neprekinjeno plavati 20 min) 

 

 
V / na __________________, dne ________________. 
                 kraj                                              datum      _________________________________ 
         podpis starša oz. skrbnika 
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Priloga 2: Zaveza udeleženca tabora Tak Si 2018 
 
 

Moje ime in priimek: ____________________________, rojstni datum: _________________ 

Domači naslov (ulica): ________________________________________________________ 

poštna št. in pošta _________________________. Mobi ali e-pošta:_____________________ 

Steg, ki mu pripadam: ______________________________, pri skavtih sem že: _______leta. 

Spol (obkroži):  moški / ženski          Želim velikost majice (obkroži):   S    M     L     XL   XXL 

 

S svojim podpisom se v celoti strinjam z Zavezo udeleženca tabora Tak si 2018 in z vsemi 

posledicami, ki izhajajo iz njenih kršitev. 

 

V / na ________________, dne ______________.                           _______________________ 
                              kraj                                              datum                                                                      podpis udeleženca 

 

 

NAVODILO: Besedilo zaveze se odreže in ostane udeležencu v trajni spomin. Podpisani del zaveze se 

odda skupaj s Prijavnico na Tak Si 2018. 

                                                                                                                                                       
 
Kot skavt in udeleženec tabora 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 ostale udeležence tabora in sodelujoče pri njegovi izvedbi.  

 

S svojim podpisom in pri svoji skavtski časti se strinjam s sledečim:  

1. 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.  

2. Prav tako sem državljan Republike Slovenije in spoštujem njeno zakonodajo. 

3. Do ostalih udeležencev in voditeljev tega tabora bom obziren in spoštljiv, morebitne nesporazume 

bom reševal na miren način in brez nasilja. 

4. Ves čas projekta (razen, če drugače ne rečejo voditelji) bom nosil svojo rutko in identifikacijski 

kartonček, ki ga ne bom menjal z nikomer. 

5. 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. 

6. V času projekta ne bom namerno poškodoval nobene tuje lastnine. 

7. 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. 

8. Strinjam se, da v času trajanja tega projekta velja načelo »zdrav duh v zdravem telesu«, zato ne na 

tabornem prostoru ne izven njega ne bom užival, posedoval ali nudil drugim tobačnih ali alkoholnih 

izdelkov ali izdelkov iz prepovedanih drog.  

9. V primeru kršenja teh pravil bom brez ugovorov o svojem dejanju obvestil svoje starše oz. skrbnike, 

ki me bodo v najkrajšem času prišli iskat na tabor in odpeljali domov. 

 

 


