
     
 

ZDRUŽENJE SLOVENSKIH KATOLIŠKIH SKAVTINJ IN SKAVTOV – ZSKSS 
STEG GRAJSKIH ZAMORCEV – ŠKOFJA LOKA 1 

Z VAMI ŽE VEČ KOT 20 LET  
QUIDDITCH ZVEZA BRADAVIČARKA 

 

Šola za čarovnike in čarovnice Bradavičarka sporoča, da bo v 

nedeljo 21.2. na šolskem igrišču potekal turnir v Quidditchu! 
 

Izjemen turnir med štirimi najboljšimi ekipami na južni strani Alp se bo zgodil pred vašimi očmi prav 

na letošnjem zimovanju Freisinške čete! Na tem turnirju se bodo med seboj pomerile ekipe Kraljevski 

Katapulti iz Kamnika, Strašni Sršeni iz Slovenj Gradca, Trmasti Tornadi iz Tolmina in  Veličastni Vrani 

iz Vranskega. Obeta se nam odlična predstava ekip, ki se jih ne upajo izzvati niti najboljše ekipe iz 

ameriške NQA lige. 
 

                   
 

Da pa bo naš obisk Bradavičarke res odličen bo poskrbel učiteljski zbor na Bradavičarki, šoli za 

čarovnike in čarovnice, ki bodo pripravili cel vikend zanimiv čarobnih dogodivščin. Če te zanima, kaj 

se bo dogajalo, se čimprej prijavi na zimovanje Freisinške čete, ki bo potekalo od 19. do 21. februarja 

na Bradavičarki, šoli za čarovnike in čarovnice, ki se nahaja v Brezovici pri Ljubljani. 
  

S seboj vzemi le kar res potrebuješ: kroj, rutko, modre hlače na pas, spalko, armafleks… Ker pa se 

bodo stvari odvijale tudi zunaj na snegu, v dežju in blatu, ne pozabi na topla in nepremočljiva zimska 

oblačila in dobro obutev (smučarske hlače, bunda, gojzarji, gamaše…). Priporočamo tudi rezervna 

oblačila in obutev. S seboj imej pribor za osebno higieno, copate, žepni nož, svetilko. Ne pozabi na 

vodovo zastavico in vodovo opremo. Da na naši šoli ne boste 

lačni, pa bo prav prišla tudi menažka, jedilni pribor, kozarček 

in čutara ali plastenka. Kar ne potrebuješ, raje pusti doma, 

saj ti ne bo dolgčas! 
 

Odhod na Bradavičarko je 19. februarja ob 16.15 s 
parkirišča v vojašnici. Odšli bomo točno bo 16. uri in ¼, zato 
pazi, da ne zamudiš! Prispevek za enega skavta je 35 €, če 
sta v družini dva izvidnika je prispevek 65€, za tri izvidnike 90€. Denar lahko skupaj s prijavnico oddaš 
vodniku na vodovem srečanju ali pa voditeljem v petek 22.1., v petek 29.1. ali v petek 5.2. med 16.00 
in 18.00 na skavtskem domu. Prijavnice in denar bomo sprejemali LE SKUPAJ do nedelje 7. februarja! 
Če kdo zneska ne more poravnati, naj se obrne na Jureta ali Katarino in skupaj bomo našli ustrezno 
rešitev. Ne želimo, da bi bil denar ovira pri udeležbi na zimovanju. 
 

Z našim zimovanjem bomo zaključili v nedeljo, 21. februarja. Vabljeni ste tudi starši da se nam ob 
14.00 pridružite ob zaključku zimovanja. Naš čarobni vikend bomo zaključili s sveto mašo, po njej pa 
se bomo z veseljem posladkali z morebitnimi dobrotami, ki jih boste prinesli s seboj. Toplo se 
oblecite. 
  

Za kakršnakoli vprašanja lahko kontaktirate Katarino (katarina.trdin@gmail.com ali 040 685 183) ali 
Jureta (jurehafnar@gmail.com ali 031 489 790). Dosegljiva bosta tudi v času zimovanja. 
 

Bodi pripravljen/a! 
Voditelji Katarina, Jure, Urška, Jaka, Nina, Ana, s. Irena 
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Da boste v nedeljo lažje našli pot do nas, pa vam prilagamo zemljevid in naslov: Starovaška cesta 19, 
1351 Brezovica pri Ljubljani 
 

 
 


