POZDRAVLJENI TABORNIKI IN STARŠI!
Novo taborniško leto se je že dobro začelo in tako vam pošiljamo prve informacije
s podatki o plačilu in članskih listih, ki so obvezni za pridružitev taborniškim
vrstam.

PLAČILO ČLANARINE IN ČLANSKI LIST
Rašiški rod kot taborniško društvo želi ponuditi čim bolj atraktiven program, ki bi
bil dostopen širokemu krogu mladih in bi pomagal uresničiti naša prizadevanja
za kakovostno vzgojo vaših otrok. Članarina predstavlja najpomembnejši vir
financiranja naših aktivnosti. Zbrana sredstva porabimo predvsem za
izobraževanje kadrov, pripravo tedenskih srečanj, plačilo prispevkov za udeležbo
na tekmovanjih in drugih akcijah ter za delno obnovo taborne opreme. Vsi vodniki
in ostalo vodstvo svoje delo opravljamo prostovoljno in zanj ne prejemamo plačila.
V taborniškem letu 2021/22 letna članarina znaša 65 €, ki mora biti
poravnana do 15. novembra. V primeru, da letno članarino poravnate do 18.
oktobra 2021, le-ta znaša 45€. Pomembno je, da članarino poravnate čim prej,
saj bo tako vaš otrok dobil taborniško izkaznico in prejemal revijo Tabor.
Za veljavno članstvo v rodu mora član vodniku oddati tudi pravilno izpolnjen
članski list.
Otroci, ki nimajo poravnane letne članarine ali niso oddali članskega lista, ne smejo
obiskovati vodovih srečanj, prav tako se ne smejo udeležiti zimovanja, taborjenja
ali drugih akcij v okviru taborniške organizacije.
Če je v družini več otrok, ki so člani društva, prvi otrok plača običajen znesek,
ostali pa imajo članarino nižjo za 10% (Prvi 10%, drugi 20% itd.). Družine s
socialno-ekonomskimi težavami prosimo, da nas pokličejo, da se o plačilu osebno
dogovorimo. Kontaktna oseba je Neja Šubic, ki je dosegljiva na telefonski številki
064 116 851 ali na e-mail neja.subic@gmail.com.

S plačilom članarine bodo otroci postali člani državne in svetovne taborniške
organizacije. S člansko izkaznico Zveze tabornikov Slovenije boste lahko izkoristili
popust v taborniški trgovini na Einspilerjevi 6, ter v nekaterih športnih trgovinah
(npr. Iglu šport). Dobivali boste tudi rodovo glasilo Rašiček, taborniško revijo Tabor
in rodovo pošto, oznake za veščine in preizkušnje, nove člane pa čaka tudi njihova
prva rutica.
Prosimo, da plačilni nalog izpolnite, tako kot je navedeno zgoraj. Tako preprečite
možno napake ter nam olajšate delo. Za napake v primeru napačno izpolnjenega
naloga ne odgovarjamo.

NAMENITEV DELA DOHODNINE
Naše delo lahko podprete tudi tako, da nam namenite del dohodnine, kar pa vas
nič ne stane. 1% dohodnine lahko namreč namenite različnim društvom v javnem
interesu med katerimi je tudi DT Rašiški rod. To lahko storite elektronsko ali s
pomočjo obrazca v prilogi.

KLOPI
Taborniki preživimo veliko časa v naravi, kjer so tudi najbolj nevarne živali
slovenskih gozdov - klopi. Ti prenašajo viruse, ki povzročajo klopni
meningoencefalitis, nevarno bolezen osrednjega živčevja.
Za učinkovito cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu so potrebni trije
odmerki cepiva. Priporočljivo je, da se cepljenje s prvima dvema odmerkoma
opravi v zimskih mesecih z enomesečnim razmikom, da se vzpostavi zaščita pred
boleznijo, še preden postanejo klopi dejavni, Cepljenje izvajajo v vseh območnih
zavodih za zdravstveno varstvo, npr. v Ljubljani na Zaloški 29 ali po dogovoru pri
osebnem zdravniku. Cena enega odmerka cepiva je do 35€.

POSEBNOSTI TABORNIŠKEGA DELOVANJA V ČASU VIRUSA COVID-19
Tudi v času pojavljanja virusa COVID-19 si taborniki prizadevamo, da bi otroci čim
več svojega prostega časa lahko preživeli na aktiven način, se gibali v naravi in
spoznavali taborniška znanja. Smo pa tako kot vsi dolžni upoštevati smernice in
poskrbeti, da bodo taborniška srečanja potekala v varnem okolju. Zato bodo
nekatere taborniške aktivnosti prilagojene in malce drugačne, kot so bile pretekla
leta, na kar vas bomo sproti obvestili. Vas pa posebej opozarjamo, da prevzamete
svoj del odgovornosti in poskrbite, da se bodo taborniških aktivnosti udeležili le
zdravi otroci, ki niso v karanteni. V primeru, da otrok zboli z virusom COVID-19 in
je bil v zadnjih 14 dneh na taborniških aktivnostih pa nas o tem obvestite.

SPLOŠNE INFORMACIJE
Dodatne informacije lahko najdete na rodovi spletni strani rar.taborniki.si ali se
obrnete na načelnico rodu Nejo Šubic na e-naslov neja.subic@gmail.com. Na isti
naslov nam lahko pišete, če želite prejemati rodova e-obvestila.
Taborniki ustvarjamo boljši svet!

Neja Šubic,
načelnica DT Rašiški rod

