
 

  

 

Informacije za delavničarje na Taborniškem e-štivalu 

 

Zdravo!  

Na žalost tudi letos 24. Taborniškega feštivala ne bomo mogli izvesti. Kljub temu si želimo poustvariti 
feštivalsko vzdušje, zato bomo namesto tega pripravili Taborniški e-štival!  

Potekal bo v skupinah do deset tabornikov, ki se bodo v živo zbrale na poljubnih lokacijah. Tam bodo 
opravljale izzive, ki jih boste pripravili v rodovih. Ekipe bodo organizatorjem sproti poročale o opravljenih 
izzivih s pomočjo slik oz. videa.  

 

Kaj potrebujemo od delavničarjev? 

Da bomo aktivnost lahko izvedli, potrebujemo izzive.  

Vabimo vas, da prispevate izvirne in raznovrstne izzive, ki bodo pritegnili čim več udeležencev. Upoštevajte, 
da bodo ekipe zunaj in pri sebi ne bodo imele številnih potrebščin, zato poskušajte naloge načrtovati brez 
ali z majhnim številom dodatnih pripomočkov.  

Potrebujemo izzive za tri različne starostne skupine (MČ, GG in PP+), razdelili pa smo jih v težavnostne 
kategorije, ki so različno časovno omejene. Najlažji izzivi naj trajajo do 5, srednji 10 in težji do 15 minut. 

Za dodatne ideje lahko pogledate med stare naloge s tekmovanja iScout. Ko se domislite naloge, izpolnite 
obrazec, ki se nahaja na tej povezavi. 

Rok za oddajo izzivov je nedelja, 2. 5. 2021. 

Po tem datumu bomo organizatorji pregledali predloge izzivov in vam sporočili, če so ustrezni oz. jih je 
treba prilagoditi. Ko boste od organizatorjev dobili zeleno luč, vas bomo prosili, da pripravite še kratek 
video za udeležence Taborniškega e-štivala. V njem boste pojasnili navodila za opravljanje vašega izziva.  

S tem bodo udeleženci videli, kdo je nalogo pripravil, hkrati pa se boste lahko vsaj za kratek čas postavili v 
vlogo delavničarjev, ki ste je vajeni iz preteklih let. Primer takega videa in naloge lahko najdete na tej 
povezavi. Zelo pomembno je, da video ni predolg (maksimalno 1 minuta). Potrudite se, da bo video čim bolj 
izviren in zabaven, najboljši bo namreč nagrajen. 

 

Mi že komaj čakamo in se vam vnaprej zahvaljujemo za sodelovanje! 

Ekipa Taborniškega e-štivala 

http://os01.iscoutgame.com/game-2021/site/tasks-en.pdf
https://forms.gle/YEva2hEe2W2oF8Rt5
https://drive.google.com/file/d/1y4AxYW1pmOGF_PbZHwu6Xhs9VWKkCUHX/view?fbclid=IwAR3jIvU5FR8R30U5YemNfhpp58U1RNQXqQvi_QYdaZ8yPCl4trXzpSLnZnU
https://drive.google.com/file/d/1y4AxYW1pmOGF_PbZHwu6Xhs9VWKkCUHX/view?fbclid=IwAR3jIvU5FR8R30U5YemNfhpp58U1RNQXqQvi_QYdaZ8yPCl4trXzpSLnZnU

