MČ Vesela srečanja 2017
Zdravo!
Letos bodo MČ Vesela srečanja potekala v soboto, 18. 11. 2017, na OŠ Šentvid. Vrata šole se
bodo za udeležence odprla ob 9.00, s srečanji pa bomo zaključili ob 14.00. Udeleženci bodo s seboj
potrebovali čiste copate, rutko in malico.
Lokacija šole: Prušnikova ulica 98, 1210 Ljubljana-Šentvid
Do šole peljejo avtobusi številka 1, 8 in 25, izstopi se na postaji Šentvid.
Vnaprej naprošamo rodove, da določijo enega predstavnika iz svojega rodu, ki bo ob prihodu na
Vesela srečanja, uredil prijavo za celoten rod. Predstavnik organizatorjem posreduje število
prisotnih vodov, članov in vodnikov iz njihovega rodu. Predstavnik bo nato prejel material, ki ga bo
razdelil med vode iz svojega rodu.
»Vesela srečanja bodo tudi letos potekala kot strateška igra na temo zgodovine taborrništva.
Udeleženci bodo z opravljanjem nalog zbirali čas, valuto, ki jo bodo zamenjali za dogodke iz
taborniške zgodovine. Udeleženci se bodo tako preizkusili v taborniških, športnih ali ustvarjalnih
izzivih, potekajoč v šoli in na prostem.«

DELAVNIČARJI:
Organizatorji se trudimo, da bomo sami zagotovili dovoljšnje število delavnic in delavničarjev, tudi
sami bomo kontaktirali posameznike, da bi izvedli delavnice. Če si kdo v vašem rodu želi biti
delavničar na akciji, pa naj to sporoči na mail jaka.progar@samorastniki.org.
Sestanek za vse delavničarje bo potekal v hiški RBS (Ul. Pohorskega bataljona 113a), v torek, 9. 11.,
ob 19.00. Sestanek je obvezen za vsaj enega delavničarja na delavnico. Na sestanek pridite tudi, če
ideje nimate - poiskali jo bomo skupaj.
Zgornja meja, ki jo imajo delavničarji za pripomočke je 7 €, najbolje pa je, če si opremo lahko kje
izposodijo oz. predhodno sporočijo seznam potrebščin, da jih organizatorji lahko poiščejo drugje. Če bi
za delavnico potrebovali več denarja, se je o tem potrebno posvetovati z organizatorji akcije!
(katja.spindler@gmail.com; laurasiegl@gmail.com) Material se kupuje na original račun MZT:
Mestna zveza tabornikov Ljubljana
Einspielerjeva 6
1000 Ljubljana
davčna št.: 50674528 (nismo davčni zavezanci).
Več informacij boste dobili na sestanku za delavničarje.
Delavničarji morajo pred šolo biti že ob 7.30! Potrebovali boste: kroj in rutko (obvezno), copate
(obvezno) in vse stvari za izvedbo vaše delavnice. Za malico pa poskrbimo organizatorji. Odhod iz
delavnice je predviden ob 16.00, ko bo šola pospravljena in urejena.

Taborniški Z-D-R-A-V-O!
Organizatorji Veselih srečanj MČ 2017

