ŠPORTNO-PLEZALNI TABOR, BOHINJ
… prebujanje s pogledom na jezero, fizične in miselne aktivnosti ter druženje z vrstniki čez dan,
večerno umirjanje ob ognju in zahvalah za vse lepo tekom dneva …
ZAKAJ PRINAŠA TA TABOR VELIKO VREDNOST ZA VAŠEGA OTROKA?
DOŽIVETO IN NAUČENO MU BO V KORIST V DRUŽINI, ŠOLI IN NASPLOH POVSOD ;)
Cel teden bomo v naravi (v naravni steni, ob jezeru, v hribih).
Preizkusili se bomo v več športih (plezanje, veslanje, plavanje, orientacija, igre z žogo, hoja po vrvi …)
Bomo majhna skupina (od 5 do največ 10 otrok in 2 voditelja), da se tako bolj posvetimo vsakemu
otroku. Otroku pomagamo, da sam čimbolj poskrbi zase. Trudili se bomo, da bomo čimveč zrasli kot
osebnosti v odnosu z drugimi in stiku s samim seboj.
Naučili se bodo opaziti stvari v naravi. Dali jim bomo nove izzive in izkušnjo, kako le te premagati, da
bi izboljšali samozavest in zaupanje vase. Naučili se bomo kako se zberemo, ko je čas pokazati kaj
znamo (tekma, nastop, test) ter 10 vaj za boljšo koncentracijo in fokus.
Posebni IZZIVI tedna bodo: višinski trening v dolini, obojeročno ustvarjanje, »začinjena« plezanja,
raziskovanje Bohinja.
Nekaj utrinkov iz 2018, ko je nekatere lepote Bohinja doživela predhodna ekipa:
https://www.facebook.com/pg/preplezaj/photos/?tab=album&album_id=2017881781615120
in iz leta 2017, ko smo uživali v Bohinju z družino:
https://www.facebook.com/preplezaj/posts/1550492995020670
KDO SE NAM LAHKO PRIDRUŽI?
Vsi, ki zmorejo biti en teden proč od staršev in svojih domačih.
Otroci stari 7 let in več,
osnovnošolci,
fantje in dekleta,
majhni in veliki,
težki in lahki …
*Vsi, ki so se že preizkusili v plezanju in jim je to všeč.
KJE BOMO?
Nastanjeni bomo v taborniškem centru Bohinj, sicer pa bomo v Bohinju z okolico.
V primeru dežja bomo kak dan odšli v Vodni park Bohinj in se imeli odlično;)
Zberemo se 27.7. ob 8. uri v Novi Gorici. Zaključujemo 31.7. okrog 18. ure in se do 20. ure vrnemo
nazaj v NG.
KAKO S PRIJAVO IN PLAČILOM?
Ob prijavi pošljete mail na mrak.peter@gmail.com (prijava na tabor) in izpolnete poslano prijavnico.
Cena na udeleženca tedna v naravi je 385€ (za prijave + plačila do 30.junija) in 423€ (kasnejše
prijave).
Pri plačilu za drugega ali tretjega otroka iz iste družine se ceni odšteje 20€.
Cena vključuje: organizacijo, vodenje plezanja in dodatnih dejavnosti, prevoz, izposojo opreme,
celotna prehrana na taboru. Poskrbljeno bo za vse od odhoda iz NG do prihoda nazaj.
Več podrobnosti o programu bodo vsi prijavljeni dobili na svoj elektronski naslov.
Za dodatna vprašanja pišite na mrak.peter@gmail.com ali pokličite 040 345 336.

