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   VABILO NA 8. TABOR MLADIH RIBIČEV RD SL.BISTRICA 
 
 
 
Vabim te, da se udeležiš dvodnevnega tabora mladih ribičev Sl.Bistrica, ki bo potekal:  
 
v soboto 26. in nedeljo 27.MAJ-a 2018 na PRAGERSKEM  na polotoku pri ribiškem domu. 
 
 

Zbor udeležencev v soboto ob 8.00 uri . 
 
 
Program tabora: 
 
SOBOTA  :      - zbor , prijava 
                        - postavitev tabora 
                        - teorija ( delo po skupinah …) 
                        - kosilo 
                        - tekmovanje suhe discipline 
                        - ribolov  
                        - večerja 
                        - ribiški kviz 
                        - prosti čas - umivanje 
                        - nočni počitek 

 
NEDELJA  :      - vstajanje , umivanje 
                          - zajtrk 
                          - priprave na tekmovanje v lovu rib  
                          - tekmovanje v lovu rib ( plovec – talni lov) 
                          - kosilo 
                          - pospravljanje tabora 
                          - ribolov 
                          - zaključek -podelitev diplom , medalj , nagrad  
 

                               

 
Zaključek tabora na katerega povabi tudi svoje starše bo v nedeljo predvidoma ob 18.00 uri ! 
 
Za sodelovanje na taboru  je potrebno sabo prinesti : 

 
-šotor ( svojega ali se dogovori z drugimi udeleženci ) 
-spalno vrečo, ležalnik ali podlogo za spanje 
-oblačila  za primer slabega vremena (dež) 
-rezervna oblačila 
-pribor za osebno higieno 
-baterijsko svetilko  ( naglavno lučko) 
-ribolovni pribor ( ne pozabi na mehko mrežo za tekmovanje + posoda za hrano in črve) 
-morebitno kremo za sončenje 
-sredstvo proti komarjem - klopom 
 
 
 
Za mlade člane RD Sl.Bistrica je tabor brezplačen ! 

 
  

Zaradi organizacije tabora se je treba na tabor čimprej  ( najkasneje do srede 
23.5.) prijaviti  na telefon: 041- 763 594 
 

                                                                                          Predsednik komisije za delo z mladimi ribiči: 
                                                                                                            Hohler Konrad  
                                                                                                                   Tel. :  041 763 594 
 
Udeležba na sestankih oziroma aktivnostih ,ki jih organizira ribiška družina in sekcija je tvoja obveza in dolžnost !!! 
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