LOKOSTRELSKI TABOR 2019
Bohinj, od torka 25. do sobote 29. junija
Lokostrelski tabor je namenjen osnovnošolcem in srednješolcem,
ki jih veseli lokostrelstvo, začetnikom in mladim tekmovalcem,
ter ostalim športnim navdušencem do 18 leta starosti.

Lokostrelska zveza Slovenije

Cilji in namen
• seznaniti mladostnike z lokostrelstvom in ostalimi športi v naravi,
• usmerjanje v zdrav in ustvarjalen način preživljanja prostega časa,
• sožitje s samim seboj, vrstniki in naravo,
• spodbujanje k skupinskemu delu in medsebojnemu sodelovanju,
• pozitivno doživljanje športa in narave,
• sprejemanje odgovornosti za zdrav način življenja.
Aktivnosti
Lokostrelstvo: lokostrelske igre, tekma s prirejenimi pravili, različni stili in tehnike
streljanja, uglaševanje in nastavitev opreme, video analiza …
Dodatne športne aktivnosti: športno plezanje, vožnja s kanuji, izlet v naravo, vožnja
s kolesi, adrenalinski park, jazdenje ponija, ogled lokalnih znamenitosti, igre z žogo …
Večerne aktivnosti: spoznavni večer, izdelava loka in puščic, streljanje na
balone s flu-flu puščicami, kvizi, taborni ogenj, kopanje v Bohinjskem jezeru,
družabne igre, nočni in orintacijski pohod …
Dodatne športne in večerne aktivnosti financira šolski program LZS - projekti “lokostrelec sem”.
Dnevni program
7.15
7.30
8.00
8.30
9.00-12.00
13.00
14.00-15.00
15.00-18.00
19.00
20.00-22.00
22.30

Bujenje
Jutranja telovadba
Zajtrk
Osebna higiena in pospravljanje šotorov
Lokostrelstvo po skupinah
Kosilo
Družabne igre
Športne aktivnosti
Večerja
Družabne večerne aktivnosti
Mir in tišina v taboru

Podatki za plačilo, prijava in odjava

Kotizacija tabora je 120,00 Eur
Kotizacija tabora za udeležence projektov “lokostrelec sem” je 100,00 Eur

Lokostrelska zveza Slovenije

* udeležba na lokostrelskem centru v obdobju od oktobra 2018 do junija 2019

Na tabor se prijavite z izpolnjeno, podpisano in skenirano oz. fotografirano spodnjo prijavnico.
Prijave sprejema Lokostrelska zveza Slovenije na elektronski naslov: secretary@archery-si.org
do zasedbe mest (60 udeležencev), oziroma najkasneje do 05.06.2019.
Kotizacijo poravnate na račun Lokostrelske zveze Slovenije, Dolenjska cesta 11,
1000 Ljubljana številka: SI56 0201-3001-7204-321, najkasneje do 05.06.2019.
Prosimo vas, da na plačilni nalog v rubriko »NAMEN« obvezno napišete
TABOR 2019 - IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA, primer: TABOR 2019 – Janez Novak.
Odjave sprejemamo do 05.06.2019, neudeležba se zaračuna s celotno kotizacijo
120,00 Eur za vse prijavljene.
Prihod in odhod
Naslov: Taborniški center Bohinj, Ukanc 3, 4265 Bohinjsko jezero
Sprejem udeležencev tabora in namestitev v šotore bosta potekala 25.06.2019
med 9.00 in 10.00 uro, zaključek aktivnosti tabora 29.06.2019 po 15.00 uri.
Lokostrelska oprema
Udeleženci lokostrelskega tabora si lahko proti odškodnini in po predhodni
najavi izposodijo lokostrelsko opremo pri vodji tabora.
Hišni red
Opozarjamo tudi na hišni red, ki nam ga predpisuje vodstvo Taborniškega centra Bohinj,
s katerim se omejuje postrežba in pitje alkoholnih pijač, kajenje, prisotnost domačih živali,
uporaba elektronskih iger in parkiranje v gozdu. Prosimo vas, da navedene omejitve
upoštevate in jih spremete z razumevanjem. Zaradi poteka aktivnosti v taboru je dovoljena
uporaba prenosnih telefonov v večernih urah (med 19.00 in 20.00 uro). V kolikor vaš mladostnik
s seboj ne bo imel svojega mobitela, nas lahko pokličete na telefonsko številko 051653 393.
Vodja lokostrelskega tabora je Darja Rožmanec, strokovne aktivnosti vodijo:
Brina Božič, Luka Gjurin in Sandi Drame.
Za dodatne informacije pokličite na telefonsko številko: 051 653 393 - Darja.

Prijavnica Bohinj 2019

Dobrodošli v Bohinju!

PRIIMEK IN IME UDELEŽENCA:
NASLOV:
DATUM ROJSTVA:
TELEFONSKA ŠTEVILKA STARŠEV/SKRBNIKOV:
ELEKTRONSKI NASLOV STARŠEV/SKRBNIKOV:
ZDRAVSTVENE POSEBNOSTI:
LOKOSTRELSKO DRUŠTVO/KLUB, VADITELJ/TRENER:
KOLIKO ČASA SE UKVARJAŠ S LOKOSTRELSTVOM?
Starš/skrbnik s podpisom prijavnice potrjujem bivanje v lokostrelskem taboru Bohinj v terminu od 25.-29.06.2019 in
plačilo kotizacije v višini 120 Eur ob neudeležbi prijavljenega udeleženca na taboru. Seznanjen sem, da organizator
ni odgovoren za nezgodo udeleženca, oz. posledice nezgode, ki bi nastala pri aktivnostih lokstrelskega tabora.
S podpisom izjave tudi soglašam z uporabo svojih in otrokovih osebnih podatkov za potrebe izvedbe lokostrelskega
tabora in s tem, da se fotografije narejene v času trajanja tabora objavijo na spletni strani Lokostrelske zveze Slovenije
www.archery-si.org.
Datum:

Podpis starša/skrbnika:

			

