
 
 
 
 
 
Društvo za KVČB objavlja 
 

Vabilo  
na mladinski tabor za osebe s KVČB 
 
Kakšna je tema letošnjega tabora in kaj bomo počeli? 
Prvi dan se bomo kot po navadi spoznavali, raziskovali okolico in se družili. Drugi dan dopoldan bomo imeli 
predavanje na temo “Artritis in KVČB”, pridružila se nam Alojzija Hočevar dr. med.,spec. revmatolog. Po 
predavanju revmatologinje bo fizioterapevtka praktično pokazala vaje, ki so primerne ob artritisu.  Sledilo bo 
kosilo, po kosilu pa športne aktivnosti ter večerna joga smeha z gospo Karmen Pribac iz Kluba joge smeha 
Koper. Da bo sobotni večer popoln se bomo odpravili tudi v mesto. Tretji in zadnji dan pa bomo skupaj lovili 
jutranje žarke na plaži, v dopoldanskem času pa nam bo predaval g. Dane Štrkalj na temo “Človek v skladu s 
svojo naravo”. Malce kasneje pa si bomo rezervirali čas za delavnico “Izdelajmo si masažno ploščico”.   
Skratka, zanimivo bo, skupaj se bomo nasmejali in družili ter naučili veliko novega! 
 
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.  
 
Koliko in kdo vse lahko pride?  
Ker je izvajanje aktivnosti Društva za KVČB odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev, je udeležba omejena na 
prvih 16 prijavljenih udeležencev, zato se hitro prijavite!  
 
Je potrebno kaj prispevati?  
Strošek posameznika znaša 10.00 EUR na dan, torej 20.00 EUR za oba dneva (šteje se število nočitev), vse 
ostalo pokrije društvo za KVČB. Bivanje na mladinskem taboru bo na bazi polnega penziona in tudi prigrizki 
bodo na voljo.  
 
Ne morem priti, ker ne smem vsega jesti, ...  
Ah, ta izgovor tukaj ne pride v poštev! V prijavnico napiši tvoje posebnosti glede prehrane in poskrbeli bomo 
tudi za to. 
 
Več informacij o prijavi: 
Če vas udeležba zanima, vas prosimo, da se prijavite do četrtka, 11. maja 2017. Prijavite se lahko le pisno, in 
sicer tako, da izpolnite spodnjo prijavnico in jo pošljete na naslov: DRUŠTVO ZA KVČB, POŠTNO LEŽEČE, 1107 
LJUBLJANA.  
Za pojasnila in dodatna vprašanja lahko pokličete Katjo Račič na tel. 031 609 419. 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! 
 

Vodja mladinske sekcije in organizatorka tabora      Predsednica društva za KVČB         
Katja Račič        Mateja Saje 



 
 
 

Prijavnica 
na mladinski tabor za osebe s KVČB: 

Portorož, 2.junij  – 4. junij 2017 

 
 
 
Ime in priimek:              _____________________________________________ 
 
 
Naslov:    ________________________________________________________ 
 
 
Datum rojstva:    ________________________________________________________ 
 
 
Kontaktni telefon:   ________________________________________________________ 
 
 
Elektronski naslov:   ________________________________________________________ 
 
 
Bolnik s KVČB:     DA  NE    (obkroži) 
 
 
 
Prišel bom z (obkroži):  
- lastnim prevozom  
- skupnim prevozom  
 
Sem iz (kraj): _______________________________ 
 
Trenutno je moja bolezen (obkroži):  
- v remisiji  
- v zagonu  
 
Jem lahko:  
- vse  
- samo:  
- druge posebnosti: 
 
 
S podpisom sprejemam pogoje vabila. 
 
 

Datum:      Podpis udeleženca: 
 

____________________     ____________________ 

 


