
                 LOKOSTRELSKI TABOR FARA 2022 

CŠOD  Fara, od ponedeljka 18. do petka 22. julija 

Lokostrelski tabor je namenjen osnovnošolcem in srednješolcem, ki jih veseli 

lokostrelstvo, začetnikom, tekmovalcem in ljubiteljem lokostrelstva do 18 leta starosti. 

Sofinanciran je s strani Lokostrelske zveze Slovenije. 

 

Cilji in namen 

• Seznanitev mladostnikov z lokostrelstvom in ostalimi športi v naravi 

• Usmerjanje v zdrav in ustvarjalen način preživljanja prostega časa 

• Sožitje s samim seboj in vrstniki 

• Spodbujanje k skupinskemu delu in medsebojnemu sodelovanju 

• Pozitivno doživljanje športa 

• Sprejemanje odgovornosti za zdrav način življenja 

 

Aktivnosti 

Lokostrelstvo: lokostrelske igre, tarčno, poljsko in 3D lokostrelstvo, uglaševanje in 

nastavitev opreme, zgodovina lokostrelstva in potek izdelave loka, tekma s prirejenimi 

pravili ... 

Dodatne aktivnosti: kopanje, rafting, igre z žogo, ogled lokalnih znamenitosti, izleti v 

naravo ... 

Večerne aktivnosti: spoznavni večer, kvizi, družabne igre, nočni pohod, taborni ogenj  

 

Dnevni program 

7.15 Bujenje 

7.30 Jutranja telovadba 

8.00 Zajtrk 

8.30 Osebna higiena in pospravljanje sob 

9.00-12.00 Lokostrelstvo po skupinah 

13.00 Kosilo 

14.00-15.00 Družabne igre 

15.00-18.00 Popoldanske aktivnosti 

19.00 Večerja 

20.00-22.00 Družabne večerne aktivnosti 

22.30 Mir in tišina  
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Podatki za plačilo, prijavo in odjavo 

Kotizacija tabora je 260,00 €  
Na tabor se prijavite z izpolnjeno, podpisano in skenirano oz. fotografirano spodnjo 
prijavnico, ki jo pošljete na elektronski naslov solskiprogram@archery-si.org.  
Prijave zbiramo do zasedbe mest (59 udeležencev) ali najkasneje do 8. 7. 2022. 
Plačilo kotizacije poteka preko vašega lokostrelskega kluba. Skupno kotizacijo za svoje 
člane klub plača Lokostrelski zvezi Slovenije po izstavljenem računu do 14. 7. 2022.  
Odjave sprejemamo do 8. 7. 2022. Neudeležba prijavljenega udeleženca se zaračuna z 
260 €. 
 

Prihod in odhod 
Lokacija: CŠOD Fara, Fara 3, 1336 Kostel 
Sprejem udeležencev bo potekal v ponedeljek, 18. 7. 2022, med 9.30 in 10.00 v CŠOD 
Fara, zaključek aktivnosti tabora bo v petek, 22. 7. 2022, ob 17.00 uri. 
 

Lokostrelska oprema 
Udeleženci lokostrelskega tabora si lahko po predhodni najavi izposodijo lokostrelsko 
opremo pri vodji tabora. 
 

Hišni red 
Zaradi poteka aktivnosti je dovoljena uporaba prenosnih telefonov samo v večernih 
urah (med 19.00 in 20.00). V kolikor vaš otrok s seboj ne bo imel svojega mobitela, nas 
lahko pokličete na telefonsko številko 040 579 059 - Brina Božič, vodja lokostrelskega 
tabora. 
 
 
 
 

Dobrodošli na lokostrelskem taboru! 
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IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: ______________________________________________________ 
NASLOV: ________________________________________________________________________
DATUM ROJSTVA: _________________________________________________________________
DRŽAVLJANSTVO: _________________________________________________________________
TELEFONSKA ŠTEVILKA STARŠEV/SKRBNIKOV: ___________________________________________
ELEKTRONSKI NASLOV STARŠEV/SKRBNIKOV: ___________________________________________
LOKOSTRELSKO DRUŠTVO/KLUB: _____________________________________________________
KOLIKO ČASA SE UKVARJAŠ Z LOKOSTRELSTVOM? _______________________________________
ZDRAVSTVENE POSEBNOSTI: _________________________________________________________

Starš/skrbnik s podpisom prijavnice potrjujem bivanje na lokostrelskem taboru v CŠOD Fara, v terminu od 
18.-22.7.2022 in plačilo kotizacije ob neudeležbi prijavljenega udeleženca na tabor. Seznanjen sem, da 
organizator ni odgovoren za nezgodo udeleženca, oz. posledice nezgode, ki bi nastala pri aktivnostih 
lokostrelskega 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: 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



SEZNAM OPREME ZA LOKOSTRELSKI TABOR 

 

 

• POPOLNA IN BREZHIBNA LOKOSTRELSKA OPREMA, VSAJ 6 ENAKIH 

PUŠČIC,  

• KRATKE HLAČE IN DOLGE HLAČE, 

• KRATKE MAJICE - vsaj 5 kosov, 

• MAJICA Z DOLGIMI ROKAVI, 

• SPODNJE PERILO, 

• KOPALKE ALI KOPALNE HLAČE, NATIKAČI/JAPONKE, 

• BRISAČE ZA TUŠIRANJE IN KOPANJE, 

• TRENIRKA, 

• PELERINA/ZLOŽLJIV DEŽNIK, 

• ŠPORTNA OBUTEV, 

• TOALETNI PRIBOR - zobna ščetka, zobna pasta, glavnik ... 

• ŽEPNI NOŽEK - ni obvezno, 

• BATERIJSKA SVETILKA, 

• PISALNI PRIBOR, 

• MANJŠI NAHRBTNIK, 

• KAPA S ŠILTOM, 

• RAZPRŠILO PROTI KOMARJEM IN KLOPOM, 

• KREMA ZA SONČENJE faktor 30 ali več, 

• DRUŽABNE IGRE: karte, Človek ne jezi se  ... 

• ŠPORTNI REKVIZITI: loparji, žoga, frizbi, kolebnica ... 

• STEKLENICA/PLASTENKA ZA VODO, 

• NEKAJ DENARJA ZA SLADOLED IN PIJAČO - svetujemo do 10 Eur. 
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