
Jesenovanje Freisinške čete 2015 

 

Eden manjka...! Nešteto drobnih koščkov...nešteto koščkov, ki 

na videz izgledajo popolnoma nepomembno. Pa vendar, če 

želimo sestaviti celoto, je pomemben prav vsak! Ampak 

tokrat eden manjka...! 

Si pripravljen pomagati pri razkritju tega skrivnostnega 

primera in poiskati izgubljen košček?  

Vemo, da se znaš super orientirati v naravi, kaj pa v mestu? Se dovolj dobro znajdeš z zemljevidom, 

da nam boš lahko pomagal najti košček?  Si upaš?  Čaka nas namreč zahtevna naloga, ki nas bo 

tokrat popeljala v... 

 

...OTOV SKRIVNOSTNI SVET SESTAVLJANK 

Da preizkusiš svoje znanje in se seveda tudi česa novega naučiš, te voditelji čete vabimo, da se nam 

pridružiš na jesenovanju Freisinške čete 2015, ki se bo začelo v soboto , 28.11.2015, ob 7.00 uri na 

železniški postaji v Škofji Loki. Od tam nas bo vlak odpeljal po Otovih sledeh v skrivnostni svet 

sestavljank. Domov se bomo vrnili v nedeljo 29.11.2015 ob 15.10 uri na železniško postajo v Škofji 

Loki.  

S seboj nujno potrebuješ spalno vrečo, armafleks, menažko, pribor, plastenko z vodo, manjši 

nahrbtnik, topla oblačila in obutev, toaletne potrebščine, rutko, kroj in zastavico. Poleg tega naj vsak 

s seboj prinese tudi kosilo za prvi dan (sendvič, sadje, kaj podobnega primernega za v nahrbtnik). 

 

Prijavnico in prijavnino SKUPAJ prinesi nam voditeljem v  petek,  20. 11. 2015, od 16. do 18. ure na 

SDK, ali pa svojemu vodniku na sestanek, on pa jo bo nato pravočasno predal nam. Prijavnico najdeš 

pripeto spodaj, prijavnina na udeleženca za jesenovanje je 10€. Če kdo zneska ne zmore poravnati, 

naj se obrne na Katarino (katarina.trdin@gmail.com, 040685183) ali Jureta (jurehafnar@gmail.com, 

031489790) in skupaj bomo našli ustrezno rešitev. Ne želimo si, da bi bil denar ovira za udeležbo na 

jesenovanju.  

 

 

Za kakršnakoli vprašanja nas lahko kontaktirate na katarina.trdin@gmail.com /040685183 – Katarina 

ali jurehafnar@gmail.com/ 031489790 – Jure.  Na slednja kontakta bomo dosegljivi tudi v času 

jesenovanja . 

Prijavite se čimprej in se vidimo kmalu! 

Bodite pripravljeni! 

Katarina, Jure, Urška, Jaka, Nina, Ana, s. Irena 
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Prijavnica 

Mojemu sinu / hčerki _________________________________ dovoljujem, da se udeleži jesenovanja Freisinške 

čete, ki bo potekalo od 28. do 29. novembra 2015 v mmm.. nekje;).  

S svojim podpisom potrjujem, da sem seznanjen z načinom dela na skavtskih aktivnostih, skavtskimi zakoni in 

načeli in prevzemam odgovornost za dejanja, ki jih bo moj/-a sin/hči storil/-a v nasprotju s temi načeli ali v 

nasprotju s pravili jesenovanja in bom v tem primeru tudi poskrbel/-a za njegov/njen povratek domov. S 

podpisom potrjujem tudi, da se odpovedujem kakršnikoli tožbi proti voditeljem jesenovanja zaradi kakršne koli 

stvari, ki se bo zgodila v času akcije.  

Za nujne primere me lahko dobite na tel.: _______________________ . 

Posebnosti:  

● Alergije, bolezni: ___________________________________________________________ 

Otrok jemlje (napišite ustrezna zdravila):  _________________________________________ 

Dne:____________________                   Podpis staršev: _________________________ 
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