
 
Društvo za KVČB objavlja 
 

Vabilo  
na mladinski tabor za osebe s KVČB 
 
Kakšna je tema letošnjega tabora in kaj bomo počeli? 
Naš tabor se bo začel v petek, 31.8.2018 z zbiranjem ob 16 uri – takrat se bomo zopet srečali znani obrazi, predvsem 
pa bomo veseli tudi novih, ki jih bomo z dobro voljo sprejeli medse. Letošnja tema bo »šport in sprostitev«, kjer se 
bomo družili ob aktivnostih ter izobraževali na predavanjih. Ne bo manjkalo tudi družabnega dela, kjer se bomo gibali 
v naravi ter sproščali v našem hotelu Šport na Pokljuki. Naš vikend se bo zaključil v nedeljo, 2.9.2018 v večernih urah.  
Skratka, zanimivo bo, skupaj se bomo nasmejali ter naučili kaj novega! 
 
Kdo vodi delavnice? 
Delavnice bo vodila doc. dr. Tjaša Dimec Časar, ki je doktorica psiholoških znanosti, terapevtka medicinske hipnoze in 
športna psihologinja.  
Kaj pravi doc. dr. Tjaša Dimec Časar o sebi: »Sem mlada psihologinja, ki sem zaključila študij z doktoratom znanosti na 
Univerzi v Ljubljani. Moja strast je delo z ljudmi, predajanje svojega znanja v praksi, predvsem pa uživam pri delu s 
športniki, saj sem že od otroštva povezana s športom. Rada imam vsakodnevni stik z naravo, gibanje, klepete oz. 
pohode s prijateljicami in preživljanje časa s svojo družino. Stremim k temu, da bi udeleženci mojih delavnic prepoznali 
pomen dobrih medosebnih odnosov, ohranjanja ravnovesja v svojih življenjih, znali dovolj zgodaj prepoznati 
opozorilne znake, ki jim jih pošiljajo njihova telesa in se znali pravočasno ustaviti ter najti načine za sprostitev in 
premagovanje bolezni.« 
 
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, starih do dopolnjenih 30 let, 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, ...  
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 ponedeljka, 20. avgusta 2018. Prijavite se lahko le pisno, in 
sicer tako, da izpolnite spodnjo prijavnico in jo pošljete na naslov: DRUŠTVO ZA KVČB, POŠTNO LEŽEČE, 1122 
LJUBLJANA. Za pojasnila in dodatna vprašanja lahko pokličete Matejo Saje 031 636 601 ali Katjo Račič 031 609 419.  
 
Prispevke se nakaže na TRR Društva za KVČB, vendar šele potem, ko prejmete obvestilo, da ste bili izbrani za udeležbo 
na mladinskem taboru. 
 
Veselimo se srečanja z vami! 
  
Predsednica mladinske sekcije    Predsednica društva za KVČB in  
Katja Račič         organizacijski vodja projekta 
          Mateja Saje 



 
 
 

Prijavnica 
na mladinski tabor za osebe s KVČB: 

Pokljuka, 31.avgust  – 2. September 2018 

 

 
 
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: 
 

____________________     ____________________ 

 


