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Društvo za KVČB objavlja 

vabilo  
na mladinski tabor za osebe s KVČB 
 
Po dolgem premoru, zadnji mladinski tabor je bil leta 2011, letos organiziramo 
mladinski tabor, kjer se boste mladinci društva za KVČB lahko spoznavali, družili in 
skupaj doživeli nove dogodivščine. 

 
Si za? 

Letošnji tabor se bo odvijal v Mariboru in sicer ob vznožju prelepega, mirnega  in z 
gozdom obdanega Pohorja in sicer v Hotelu Arena. Mladinski tabor bo nekoliko krajši, 
potekal bo 2 dni in sicer od 6.6., kjer se bomo začeli zbirati od 16. ure naprej 

pa vse do 7.6. do 18. ure. 
 

Nimaš prevoza?  
Brez skrbi, ti se samo prijavi. Tudi za skupen prevoz bomo poskušali poskrbeti, tako 

da se boste lahko nekateri spoznali že na poti do tabora. 
 
Kaj vse bomo počeli? 

Prvi dan bomo imeli bolj »na izi«. Predvsem se bomo spoznavali ter družili v 
wellnesu. Drugi dan bomo imeli delavnico na temo »Pomen prehrane in gibanja pri 

KVČB«, kasneje pa zanimive športne aktivnosti.  Najprej kratek sprehod po Pohorju 
(po želji), kasneje pa se bomo odpeljali v Melje, kjer bomo igrali igro Laser Tag! Ne 

veš kaj je to? Klikni tukaj. Po streljanju pa bo še čas za  živi ročni nogomet. V 
glavnem, zanimivo bo. 
 

Koliko in kdo vse lahko pride? 
Ker je izvajanje aktivnosti Društva za KVČB odvisno od razpoložljivih finančnih 

sredstev, smo morali omejiti število prijav in sicer na 16 udeležencev, zato se hitro 
prijavite! 
Tudi spremstvo je možno, vendar si mora spremljevalec sam kriti stroške bivanja in 

športnih aktivnosti. To je 47€ + 10€ za športne aktivnosti. 
 

Je potrebno kaj prispevati? 
Posameznik mora prispevati 10€ za udeležbo, vendar bo za večerjo, zajtrk in kosilo 

poskrbljeno. Tudi prigrizki bodo na voljo. 
 
Ne morem priti, ker ne smem vsega jest,... 

Ah tega izgovora ne poznamo! V hotelu smo dogovorjeni, da bodo upoštevali vse 
naše želje. Le napišite jih zraven prijavnice in poskrbeli bodo tudi za to. 

http://www.strelisce-maribor.si/Ponudba/LaserskeigreLasermaxx.aspx
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Program mladinskega tabora 

Petek, 6.6.2014 

16.00 – 17.00 Prihod 
17.00 – 18.00 Spoznavanje in družabni del 

18.00 – 19.00 Večerja 
19.00 – 19.30 Odmor in čakanje, da se hrana poleže 
19.30 – 21.00 Razvajanje v wellnesu (jacuzzi, savne,...) 

 
 

Sobota, 7.6.2014 
9.00 – 10.00 Zajtrk 

10.00 – 10.30 Skupno zbujanje in predstavitev društva 
10.30 – 11.30 Delavnica na temo »Pomen prehrane in gibanja pri KVČB« 
11.30 – 13.30 Relaksiranje na sončku ali sprehod po Pohorju 

13.30 – 14.30 Kosilo 
14.30 – 16.30 Športne aktivnosti (LaserTag in živi ročni nogomet) 

17.00 – 18.00 Zaključek in prigrizki 
 

 
Če vas udeležba zanima, vas prosimo, da se prijavite do petka, 23. maja 2014. 
Prijavite se lahko le pisno, in sicer tako, da izpolnite spodnjo prijavnico in jo pošljete 

na naslov: Mateja Saje, Golnik 81, 4204 Golnik.  
 

Za pojasnila in dodatna vprašanja lahko pokličete Mateja Korena na tel. 041 917 
781 (vsak dan po 17.00 uri). Podroben program Mladinskega tabora boste prejeli 
nekaj dni pred izvedbo.  

 
Prispevke se nakaže na TRR Društva za KVČB (SI56 0417 3000 1077 573), vendar 

šele potem, ko prejmete obvestilo, da ste bili izbrani za udeležbo na mladinskem 
taboru. 

 
Veselimo se srečanja z vami! 
 

Organizatorja    Predsednica društva 
Dejan in Matej KOREN    Mateja Saje 

 
 

 
 
Maribor, 13. maj 2014 
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Prijavnica 

 
Ime: ______________________    Priimek: _________________________________ 

Naslov: ______________________________________________________________ 
Rojstni datum: ________________   Telefonska številka: ______________________ 
 

Se prijavljam na Mladinski tabor, ki bo dne od dne 6.6.2014  do 7.6.2014 v Mariboru, 
v hotelu Arena. 

 
Prišel bom z (obkroži): 
- lastnim prevozom 
- skupnim prevozom 

Sem iz (kraj): ________________________ 

 
Trenutno je moja bolezen (obkroži): 
- v remisiji 
- v zagonu 

 

Jem lahko: 
- vse 
- samo: __________________________________________________ 

 
Prijavo potrjujem s podpisom, če pa še nisem star 18 let, naj to zraven mene naredi 
še nekdo od mojih staršev. 

 
Podpis: ______________________           Datum: __________________________ 

Podpis staršev: _______________________    Telefon: ______________________ 
 

 
 


