


KJE IN KDAJ?

Zimovanje 2023 bo potekalo od 9. 2. 2023 do 12. 2. 2023 v Domu borcev
in mladine Zapotok.

ZBOR IN POVRATEK:

Na Zimovanje se bomo odpravili z najetim prevozom. V četrtek, 9. 2. 2023,

se dobimo ob 8.30 na P+R Dolgi most, na isto mesto se vračamo tudi v

nedeljo, 12. 2. 2023, in sicer okrog 13. ure.

CENA

Cena zimovanja znaša 55,00 € (petinpetdeset evrov). V ceno je všteto
bivanje v koči, hrana, material za delo ter prevoz v obe smeri. Članom

istega gospodinjstva se pri zimovalnini obračuna družinski popust. Pri

drugem članu istega gospodinjstva popust znaša 20 % (cena 44 €), pri
tretjem in vsakem naslednjem pa 50 % (cena 27,5 €).

Več informacij dobite na jana.kebler@gmail.com oz. 040 373 367.

PRIJAVA

Na zimovanje se lahko prijavite preko spletne prijavnice do ponedeljka,
23. 1. 2023. Po spletni prijavi boste prejeli povratno sporočilo o uspešni

prijavi. Prosimo, da ga natisnjenega in podpisanega prinesite na sestanek
za starše, ki bo v četrtek, 26. 1. 2023 ob 18. uri (lokacijo bomo sporočili
naknadno). Lahko pa obrazec tudi podpišete in skenirate ter ga pošljete
po elektronski pošti na rebeka@crnimrav.si. Prijava bo veljavna s

podpisanim in dostavljenim povratnim sporočilom, ter plačano

zimovalnino.

https://www.google.com/maps/place/Zapotok+4,+1292+Ig/@45.8796887,14.5689239,16.64z/data=!4m5!3m4!1s0x4764d7e8885c0721:0x3b6d0891d0fa5ac0!8m2!3d45.8796887!4d14.5689239
https://www.google.com/maps/place/Zapotok+4,+1292+Ig/@45.8796887,14.5689239,16.64z/data=!4m5!3m4!1s0x4764d7e8885c0721:0x3b6d0891d0fa5ac0!8m2!3d45.8796887!4d14.5689239
mailto:jana.kebler@gmail.com
https://forms.gle/nAH3fzXs33CckiXR9
mailto:rebeka@crnimrav.si


PLAČILO

Plačilo Zimovanja je z nakazilom na naš poslovni račun možno do
ponedeljka, 23. 1. 2023. Podatki za nakazilo so:

Prejemnik: Društvo tabornikov Rod Črnega mrava, Perčeva ulica 22,

Ljubljana

IBAN: SI56 6100 0000 4731 425 pri Delavski hranilnici d.d.

Koda namena plačila: OTHR

Pri nakazilu uporabite sklic in namen:

sklic – SI00 91222023

namen – Zimovanje Ime in priimek člana.

V kolikor boste plačevali za več družinskih članov hkrati, o tem prosim

obvestite blagajničarko rodu (jana.kebler@gmail.com ali 040 373 367), ki

je tudi sicer dosegljiva za morebitna vprašanja glede posebnosti pri

plačilih.

V primeru odjave do 5. 2. 2023 se povrne celotni plačani znesek. Ob

odpovedi med 6. 2. in 9. 2. 2023 se povrne 80% vplačanega zneska. V

primeru samovoljnega predčasnega odhoda iz dogodka, se prispevka ne

vrača.

DODATNE INFORMACIJE

Vse informacije so na voljo na naši spletni strani http://www.crnimrav.si/,

kjer si lahko pogledate tudi, kako so izgledala Zimovanja preteklih let.

V primeru, da vas zanima še kaj, pa se lahko obrnete na:

• Zimovodjo Lino Oražem (lina.orazem@gmail.com, 068 605 838)

• Starešino Zimovanja Rebeko Gregorc (rebeka@crnimrav.si, 051 729 802)

mailto:jana.kebler@gmail.com
http://www.crnimrav.si/


KAJ POTREBUJE VSAK ZIMUJOČI? 

• zdravstveno izkaznico

• rutko

• spalno vrečo

• podlogo za spanje

• svetilko

• čutaro

• žepni nož
• topla oblačila in obutev (gojzarji)

• trenirko

• 4 majice

• 4 pare spodnjic in 4 pare nogavic (lahko tudi kakšne bolj tople)

• toaletni pribor

• rokavice, kapo, šal

• copate (za aktivnosti v koči)

• pižamo

• blokec in pisalo

• zdravila (če jih član redno jemlje ali potrebuje), s priloženimi

navodili

• zimski kombinezon (v primeru snega)

• družabno igro, pravljico za lahko noč
• inštrument, če ga igra

Prosimo, da otroci s seboj ne prinašajo sladkarij in elektronskih
naprav.


