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Kočevske ter se športno udejstvovali.

vključeni v program MEPI. Prav tako je
tabor namenjen otrokom, ki se šolajo
na kočevskih osnovnih in srednjih
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Aktivnosti
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Seznam obvezne opreme

Mladinskem taboru domoljubja 2016..

-

spodnje perilo

Prihod in odhod s tabora so dolžni

-

vsaj 10 parov nogavic

zagotavljati starši otrok v predhodno

-

majice s kratkimi rokavi

predpisanih in dogovorjenih časovnih
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okvirjih.
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V vednost staršem
Prijave se zbirajo do ponedeljka, 16.
junija 2016. Prijavnice poštljete
še

kakšna odeja, za primer bolj hladne
noči)
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tuš gel
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zobna pasta
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zobna ščetka

-

zdravstvena kartica

podpisane in skenirane na email:
jasnasalmic.moris@gmail.com.
Pred samim taborom bo sestanek s
starši prijavljenih otrok, kjer se bo
podrobneje predstavilo potek tabora.
Za vsa vaša vprašanja sem
dosegljiva na email:
jasnasalmic.moris@gmail.com.

Se vidimo na tretjem mladainskem
taboru domoljubja v Kočevski reki.

