»Naravnaj svoj kompas!«
(Njivica, Besnica, 29. 7 – 4. 8. 2017)
Srečanje za udeležence in starše / skrbnike bo v torek, 18. 7. Ob 18. uri v Četrtnem mladinskem
centru Zalog (Zaloška 220).
Dogajanje na taboru je zastavljeno s pridihom avanturizma in z željo po spoznavanju novih stvari!
Dneve bomo preživljali aktivno, na prostem, kjer bomo hodili, plezali, se kopali, kuhali, igrali igre
brez meja in še veliko drugega.
Na tabor je strogo prepovedano prinašati in / ali uživati alkohol, cigarete, droge, pirotehnična
sredstva, nevarne ostre predmete in ostale nevarne snovi. V primeru prinašanja in / ali uživanja
nedovoljenih snovi in nevarnih predmetov, se le-te takoj odvzame in se obvesti starše in v
primeru, da je potrebno tudi policijo. V primeru poškodovanja tujih stvari s strani mladostnika
morajo starši / skrbniki poravnati povzročeno škodo.
V času tabora morajo udeleženci dosledno upoštevati navodila vodstva tabora, koordinatorjev
Četrtnih mladinskih centrov Javnega zavoda Mladi zmaji ter drugih odraslih, ki sodelujejo pri
izvedbi in vodenju aktivnosti tabora. Udeleženca, ki krši navodila zgoraj naštetih akterjev,
opozorimo, se z njim pogovorimo in skupaj dogovorimo, kako bo ravnal v prihodnje. Če tudi po
tem koraku ne bo uspeha, starši na zahtevo vodstva tabora pridejo po udeleženca na lastne
stroške.
Za več informacij o prijavi se lahko obrnete na koordinatorja Mladih zmajev, Marka Taljana, M:
051-659-024 ali E: marko.taljan@mladizmaji.si. Za tehnična vprašanja glede izvedbe tabora pa se
lahko obrnete na vodjo tabora, Gregorja Stareta (M: 040-140-691 ali E: gregor.stare@gaha.si).
Izjavljam, da sem seznanjen z dejavnostmi in pravili na taboru, in izjavljam, da se moj otrok /
varovanec _______________________________ na poletnem taboru »Naravnaj svoj kompas –
Na avanturi z Mladimi zmaji in GAHA«, ki ga organizira Društvo GAHA Slovenija – Društvo
prejemnikov zlatega priznanja MEPI v sodelovanju z Javnim zavodom Mladi zmaji, v času od
29. 7. do 4. 8. 2017, lahko udeležuje vseh aktivnosti tabora. V sklopu teh aktivnosti se lahko
udeležuje organiziranih prevozov, je lahko fotografiran in/ali sneman s strani organizatorjev in
/ ali drugih udeležencev, lahko javno nastopa in daje izjave (poročila, predstavitve ipd.).
Fotografije in posnetke lahko organizator tabora uporabi v svojih tiskanih ali elektronskih
publikacijah. Dovoljujem, da izvajalci aktivnosti v času tabora nudijo prvo pomoč mojemu
otroku / varovancu, v kolikor bi bilo to potrebno, in poskrbijo za prevoz v ustrezno zdravstveno
ustanovo. Osebni podatki otroka se bodo uporabljali izključno za namen izvedbe tabora in
bodo varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Podpis starša:_____________________

Podpis udeleženca:____________________
1

