
Društvo tabornikov Rod topli vrelec Topolšica 
Topolšica 98, 3326 Topolšica 

TRR: SI56 6100 0001 2268 616 

Davčna št: 31498680 
Kontakt: 041945898 (Deja Božič) 

 
 

TABORJENJE V RIBNEM 2016 

Spoštovani starši! 

Taborniki rodu Topli vrelec Topolšica vabimo vaše otroke, da preživijo z nami nekaj 

nepozabnih dni na našem že tradicionalnem taborjenju v Ribnem pri Bledu. Program 

taborjenja bo sestavljen iz najrazličnejših taborniških veščin, športnih aktivnosti, ročnih 

spretnosti in mnogo zabave. Vsako leto pa se taborniki vrnemo iz taborjenja navdušeni in 

polni lepih vtisov. Letošnje taborjenje bo potekalo 10 dni, skupaj z ostalimi rodovi iz 

Šmartnega ob Paki, Pesja in Mislinje. 

Datum taborjenja: 
     

24. 7. – 2. 8. 2016 

 

Cena 10-dnevnega taborjenja:  Tabornino lahko 

poravnate v treh obrokih: 
MURNI in 1. RAZRED                     125 €   • 1. obrok do 6. junija  

2. - 5. RAZRED   125 €   • 2. obrok do 30. junija  

6. - 9. RAZRED             135 €   • 3. obrok do 15. julija 

OSTALI (PP in grče)    145 €    
  

V primeru, da članarina ni poravnana, se doplača razlika + 28€! 

Ugodnosti 

× drugi otrok (mlajši) iz iste družine   V primeru odjave do 25. junija vrnemo  

    plača polovično ceno tabornine   ves do takrat vplačani znesek,  
    (cena se zaokroži na 5€ navzgor)   kasneje bomo denar vračali le v 

× tretji otrok (najmlajši) iz iste družine  primeru bolezni (zdravniško potrdilo)!!! 

    ima taborjenje brezplačno   

Prijave in plačilo prvega (ali edinega) obroka:  najkasneje do 6. junija.  
 

Tabornino lahko poravnate poravnate s plačilnim nalogom na katerikoli pošti, banki in 

preko spleta na TRR št: SI56 6100 0001 2268 616, namen: Priimek in ime tabornika + 

Ribno, referenca: 00 2016. Naslov je naveden na vrhu obvestila. 
 

Z naravo k boljšemu človeku! 

                                                                                 Načelnica rodu: 

                                                                  Deja Božič 

PRIJAVNICA ZA TABORJENJE V RIBNEM 2016 
 
Spodaj podpisani ____________________________________ prijavljam   

tabornika/co  ____________________________________________ na 10-dnevno taborjenje 
v Ribnem pri Bledu, ki bo potekalo 24. 7. – 2. 8. 2016 pod vodstvom vodnikov Rodu Topli vrelec 
Topolšica.  Tabornino bomo poravnali v _____ obrokih. 
 
Kraj, datum: ___________________ _____     Podpis staršev:__________________________ 


