SPLOŠNI POGOJI POLETNI TABOR –
OSNOVNI ALI NAPREDNI TEČAJ PREŢIVETJA ZA OTROKE
ŠOLA PREŽIVETJA LARIS
Trajanje: 5 DNI / 4 NOČITEV v izbranem terminu
Zbirno mesto: Ekološka kmetija Godičevo, Godičevo 2, 1385 Nova vas
Dobimo se v PONEDELJEK OB 08.00 h.
Otroke lahko pripeljete že v nedeljo od 19.00h do 21.00h (večerje v nedeljo ni z naše
strani) na parkirišče na zgornjem naslovu. Starši otroke pripeljete sami na zgoraj
omenjeno lokacijo.
Zadnji dan, v PETEK starši pridete po svoje otroke ob 16.00 h, nato sledi kratek
povzetek naših dogodivščin ter podelitev diplom za uspešno opravljen osnovni ali
napredni tečaj preživetja v naravi.
Zemljevid naše lokacije: https://goo.gl/maps/5TQD2XhhxqbZJVLR9
Pridružite se nam v najboljši učilnici na svetu - v naravi.
Obvezna oprema na počitnicah:
• šotor, v kolikor želite, da otrok spi v lastnem šotoru, na voljo bodo naši šotori
• potovalka in mali nahrbtnik za krajši dnevni izlet v okolico, zvezek in pisalo
• predlagamo, da ima otrok »skompletirana« oblačila za vsak dan posebej v označenih
vrečkah (nogavice, spodnje perilo, spodnjo majico, majico, dolgi rokav tudi pride v
poštev).
• primerna obleka in obutev (gojzarji, gumijasti škornji ali druge primerne čevlje za na
teren) (S seboj naj ima otrok vsaj dva para nogavic / dan, toplo spodnje perilo, hlače,
ki vam jih ni škoda uporabljati v gozdu in ob ognju, kapa, rezervna oblačila.
• spalna vreča
• samonapihljiva blazina ali podobna podlaga za spanje
• 2 veliki in 2 mali brisači
• kopalke
• posodo iz katere bo otrok jedel in pil na terenu ter jedilni pribor (lahko je menažka, ali
navadna plastična posoda ter plastenka za pitje vode, čaja
• zdravstvena izkaznica
• nož, (če je možno, s fiksnim rezilom ter nožnico in ne preklopni, če ga nimate, ga ne
kupujte)
• vlažilni robčki
• pižama
• komplet za preživetje (kresilo, piščal, ribiška vrvica in podobno),v kolikor ga že imate,
če ga nimate, ga ne kupujte
• pribor za osebno higieno
• repelent - proti klopom in komarjem
• čelna ali ročna svetilka
• sobni copati ali natikači
• otrok naj ima s seboj tudi njegovo najljubšo igračo za v posteljo

Za ostalo opremo poskrbi Šola preživetja Laris – Društvo ljubiteljev narave in športa
Medo.
Pripravili si bomo tudi mesne jedi, sami bomo pekli kruh, naredili »twist«.. Če ima otrok
posebno dieto, (vegetarijanci, vegani, ...) in v kolikor otrok jemlje zdravila, nas o tem
obvezno obvestite, da se pogovorimo.
Tečaj je namenjen vsem, ki so v dobri zdravstveni kondiciji in gibalno sposobni (gibanje
po relativno ugodnem terenu). Namen počitnic v naravi je: Predstaviti moderne ter
primitivne tehnike in veščine za izhod iz ekstremnih in “ne-normalnih” situacij.
Delavnice se izvajajo pretežno v gozdu in na jasah. Na počitnicah bodo otroci lahko
sodelovali pri pripravi hrane za vse udeležence – po skupinah v obliki kuharskih
delavnic.
Vsak je odgovoren za sebe in svoje postopke. Šola preživetja Laris ne nosi nobene
odgovornosti za izpade ali nevšečnosti drugih. Ravno tako sami nosite odgovornost za
svoje poškodbe. Počitnice potekajo v okolju, ki ima pester nabor divjih živali ter lepo
pokrajino. Vse divje živali vedo, da na primer, ogenj lahko prižge samo človek in se
mu ne približujejo. Nihče vas ne more prisiliti, da se udeležite počitnic. Z vašo
udeležbo ste jasno sprejeli tveganje, ki lahko pride z bivanjem na prostem. Spali
bomo v šotorih ali pomožnih objektih, možnost izbire. Šotorišče bo varovano z
eletričnim pastirjem
Za dodatne informacije prosim pokličite na 041 393 494 (Laris, vodja šole preživetja)
Dodatni splošni pogoji in obvestila:

1. Z oddajo prijave sprejemam Splošne pogoje aktivnih poletnih taborov v
naravi, ki se bodo odvijali na Blokah (v nadaljevanju: tabori), ki jih
organizira Društvo Ljubiteljev narave in športa Medo-Šola preživetja Laris,
Chengdujska cesta 20, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju “organizator”) v
sodelovanju z različnimi izvajalci programov.
2. Z oddajo prijave potrjujem, da so vsi podatki v prijavnem obrazcu resnični.
Izjavljam, da je moj otrok, ki sem ga prijavil na tabor zdrav, da nima
bolezni, ki bi ogrožala njegovo življenje ali poslabšala zdravstveno stanje
zaradi ukvarjanja s športom in da je gibalno normalno sposoben. Upošteval
bo vsa navodila in opozorila organizatorja ter sodeloval na enem od taborov
na lastno odgovornost. V primeru neupoštevanja pravil in predpisov oziroma
v primeru ravnanja, ki bi škodovalo ostalim udeležencem tabora ima
organizator pravico otroku odpovedati nadaljnje sodelovanje na taboru,
brez povračila stroškov.
3. Seznanjen sem z nevarnostmi in tveganji, do katerih lahko pride v času
udeležbe na enem od taborov, in izjavljam, da v primeru kakršne koli škode,
ki bi jo utrpel jaz ali moj otrok v zvezi z udeležbo na taboru, ne bom tožil
ali zahteval nadomestila.
4. O morebitnih posebnostih otroka (alergije, dietna prehrana, redno jemanje
zdravil, ...) bom ob prijavi otroka na tabor obvestili organizatorja.

5. Prijava na tabor je veljavna šele po plačanem prvem obroku prijavnine ob
prijavi in sicer v višini 30% celotne cene. Plačilo je možno, s plačilom na TRR
Društva Ljubiteljev narave in športa Medo.
6. Vračilo prijavnine je možno le v primeru odpovedi tabora zaradi
nezadostnega števila prijav na posamezni tabor. V primeru odjave ali
odpovedi udeležbe prijavnine ne vračamo.
7. Društvu Medo dajem dovoljenje za uporabo in objavo fotografij, ter video
in zvočnih posnetkov, ki bodo pridobljeni na aktivnih poletnih taborih na
Blokah in na katerih je razpoznavno, da je na njih tudi moj otrok. Društvo
Medo se obvezuje, da bo fotografije in posnetke uporabljal izključno v
navedene namene in ne v osebno škodo ali žalitev fotografirane/posnete
osebe. V primeru, da udeleženec ne želi, da bi bil on ali njegov otrok
upodobljen na fotografijah ali posnetkih, naj na to jasno opozori ob prijavi
otroka na tabor.
8. Uporabljeni izrazi, napisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za oba spola.
9. Organizator bo z zbranimi osebnimi podatki ravnal skrbno in odgovorno ob
upoštevanju veljavne zakonodaje (Zakon o varstvu osebnih podatkov) in
Pravil varstva zasebnosti in uporabe piškotkov Društva Medo.
10. Z oddajo prijave tudi potrjujem, da sem seznanjen z dejstvom, da otrok
predmetov z večjo vrednostjo na taboru ne potrebuje. Predlagamo, da vse
takšne predmete otrok pusti doma. V kolikor jih bo prinesel s seboj, se
zavedam, da zanje odgovarja sam.
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