
RAZPIS ZA UDELEŽBO NA AKCIJI RODU
MOČVIRSKI TULIPANI

MČ ZIMOVANJE MČ 2023

1. OSNOVNI PODATKI

KAJ: Zimovanje MČ 2023
KDAJ: 8. - 12. 2. 2023
KJE: Skomarje
CENA:

TEMELJNA PRIPOROČENA PODPORNA

70 € 80 € 85 €

KRAJ IN ČAS ODHODA TER PRIHODA
ODHOD: sreda, 8. 2. 2023, ob 14.00 na parkirišču Dolgi most P+R
PRIHOD: nedelja, 12. 2. 2023, ob 16.00 na parkirišču Dolgi most P+R

Pridružujemo si pravico, da aktivnost zaradi premajhnega števila prijav odpovemo.

2. ORGANIZATOR

Organizator Zimovanja MČ 2023 (v nadaljevanju: Zimovanje 2023) je Društvo tabornikov rod
Močvirski tulipani (v nadaljevanju: RMT).

Vodstvo akcije:
● Lejla Sarkić, vodja Zimovanja MČ (041 259 956),
● Matic Regally, starešina Zimovanja MČ
● Kaja Velkaverh, Tinka Ferenc, Žiga Tanko, Jaka Tavčar, Lena Kožar, Zala Ferenc,

Lejla Sarkić, Ajda Justin, Nadija Kišmetović, Eva Figelj, Nika Špendal - seznam
vodnikov

3. SPLOŠNI POGOJI ZA UDELEŽBO

Veljajo za vse udeležence.
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● Zimovanja se lahko udeležijo aktivni člani DT rod Močvirski tulipani s plačano
članarino in podpisano pristopno izjavo.

● Prijava na aktivnost je možna le preko povezave v tem dokumentu.
● Ob roku plačila morajo imeti udeleženci plačano zimovanje, razen v primerih

predhodnega zaprosila na info@mocvirc.si.
● Pri udeležencih, ki niso pravočasno javili svoje odpovedi na prejšnjih akcijah oz. niso

poravnali vseh obveznosti, si pridržujemo pravico, da se otrok akcije ne more
udeležiti.

4. KODEKS OBNAŠANJA

Od udeležencev, vodnikov in prostovoljnega osebja pričakujemo vključevanje drugačnosti in
ravnanje v skladu s taborniškimi zakoni ter pravili, ki bodo otroku predstavljeni na začetku
zimovanja.

5. OPREMA

Seznam priporočene opreme:

● podloga za spanje
● rutka
● spalna vreča
● copati
● spodnje perilo
● nogavice
● hlače, majice, puloverj
● toplo oblačilo za sprehode
● kapa, šal, rokavice (priporočljivo 2 kompleta)
● nepremočljivi čevlji (priporočljivo 2 kompleta v primeru snega)
● toaletni pribor
● brisača, kopalke
● pribor za risanje (barvice, svinčnik)
● družabne igre (zaželjeno)
● zdravstvena izkaznica

V primeru, da bo v času zimovanja na lokaciji tudi sneg, vas bodo vodniki na to opozorili, da
lahko otroci vzamejo še opremo primerno za sneg (kombinezon, rokavice, snežne lopate itd.)

V kolikor bo kdo na zimovanje prinesel mobilno ali drugo električno napravo, jo bomo na
začetku jesenovanje zasegli in jo vrnili samo v primeru, ko bo to potrebno za program. Za
nujne primere lahko pokličete na telefonsko številko 041 259 956 (Lejla Sarkić), drugače med
zimovanjem klicanje otrok ne bo možno. Prepovedane predmete bo prevzel vodnik in jih ob
vrnitvi v Ljubljano predal staršem.

6. PRIJAVE

Prijava na aktivnost je mogoča preko povezave:
https://forms.gle/z4L1ReisE89AZB4r5
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V prijavnico vnesite ime in priimek člana, naslov ter izpolnite ostala polja prijavnice. Vnesite
morebitne prehranske ali zdravstvene posebnosti otroka in nas tudi opozorite na jemanje
zdravil. Vse morebitne spremembe se urejajo izključno preko info@mocvirc.s. Po uspešni
prijavi prejmete potrditev na e-pošto, preko katere ste izpolnili obrazec.

Število mest je omejeno, prijava pa bo veljavna šele s poravnavo vsaj prvega obroka
prijavnine.

7. ZIMOVALNINA IN PLAČILNI POGOJI

Ceno zimovanja si lahko izberete sami. Naš način solidarnosti prinaša prosto izbiro med
tremi opcijami z namenom, da je zimovanje bolj dostopno. Z izbiro višjega plačila nam
omogočate bolj kvalitetno izvajanje programa (višje plačilo ne prinaša nobenih bonitet). Cena
vključuje stroške prevoza, bivanja, programa, prehrane in amortizacije naše opreme.

V primeru, da se zimovanja udeleži več otrok iz iste družine, ima drugi 10 € popusta, tretji pa
20 € popusta.

Zimovalnina:

TEMELJNA PRIPOROČENA PODPORNA

75 € 80 € 85 €

Plačilo se lahko izvede v dveh obrokih, pri čemer vsak znaša polovico zneska zimovanja.
Rok prvega obroka je 27. 1. 2023, drugega pa 3. 2. 2023.

Plačilo nakažete na naš račun:

TRR SI56 0208 3001 8701 966

BIC LJBASI2X

PREJEMNIK rod Močvirski tulipani, Tržaška 74, 1000 Ljubljana

SKLIC 00 15-rodova_številka_člana

NAMEN Zimovanje– ime_priimek_člana

Rodova številka člana je številka, ki ste jo uporabljali tudi pri plačilu članarine.

Prosimo, da se sklica in namena držite, saj lahko v nasprotnih primerih prihaja do zamud pri
evidenci (posledično izpad iz vrste pri zasedanju mest).
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8. POGOJI ODJAVE

● Odjave do 29. 1. 2023 so možne brez stroškov in z vračilom celotnega vplačila.
● Pri odjavah med 29. 2. in 5. 2. 2023 obračunamo 15 % vplačila za že nastale stroške,

so pa brez odbitka zimovalnine možne zamenjave prijavljenih udeležencev z novimi.
● Pri odjavah po 6. 2. 2023 so možne samo zamenjave; v primeru, da zamenjave do

začetka zimovanja ne bo možno najti, vplačil ne bomo vračali.
● Odjave so možne le preko sporočila na info@mocvric.si ob upoštevanju ostalih

pogojev iz 8. točke.
● V primeru odjave zaradi zdravstvenih razlogov, se lahko, ob ustreznem zdravniškem

opravičilu, povrne celotna zimovalnina.

9. DODATNE INFORMACIJE

Informacije o Zimovanju bodo na voljo na spletni strani http://mocvirc.si/zimovanjemc-2023.
Za dodatna vprašanja nam lahko pišete na e-poštni naslov info@mocvirc.si.

Sprejeto na seji RU RMT dne 22. 12. 2022

Urban Lečnik Spaić Saša Luketa
Načelnik DT RMT Starešina DT RMT
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