
 

 

RAZPIS ZTS ZA UDELEŽBO NA EVROPSKEM JAMBOREEJU – POLJSKA 2020 

Organizator 

Poljsko skavtsko združenje - ZHP 

  

Kraj 

Otok Sobieszewo, Gdansk, Poljska 

 

Termin Jamboreeja 

27. 7. – 7. 8. 2020 

 

Splošni pogoji za udeležbo  

Veljajo za udeležence, vodnike, člane mednarodnega osebja in vodstva odprave  
 

 Člani odprave morajo biti aktivni člani Zveze tabornikov Slovenije s plačano članarino.  
 Prijavnico morajo podpisati starši/skrbniki in načelnik/starešina rodu. S tem tudi jamčijo za pravilnost 

podatkov in primernost udeleženca.  
 Zaželeno je znanje tujega jezika.  
 Osebe, ki prenehajo z aktivnim delom v organizaciji (nimajo več plačane članarine), se črta s seznama 

udeležencev.  
 V kolikor vodstvo odprave ugotovi, da katerikoli član odprave ne opravlja svojih dolžnosti, ne deluje v 

skladu z dogovorjenimi pravili ali krši taborniške/skavtske zakone, ga lahko kadar koli izključi iz 
odprave.  

 

Odpovedni pogoji 

 Odpoved udeležbe zaradi kakršnegakoli razloga brez dodatnih stroškov je mogoča do 15. 9. 2019 – 

stroškov, ki so že nastali pri organizaciji odprave, ne bomo vračali. 
 Po 15. 9. 2019 je odpoved možna le, če bo na voljo zamenjava za udeleženca/ko. Vodstvo odprave bo 

uvedlo čakalno listo kandidatov, če pa na udeležbo ne bo čakal nihče, je naloga udeleženca/ke, da 
poišče svojo zamenjavo. 

 

 

UDELEŽENCI & VODNIKI 
Starostna omejitev 

Udeleženci so lahko vsi, rojeni med 28. 7. 2002 in 28. 7. 2006.  
Vodniki morajo biti rojeni pred 28. 7. 2002, torej so v času Jamboreeja polnoletni. 
 

Trajanje odprave – dan odhoda se še lahko spremeni 
23. 7. – 8. 8. 2020 

 

V odpravo se prijavijo posamezni udeleženci in vodniki, ki jih v vode razporedimo v vodstvu odprave. 
Organizatorji zahtevajo vode s točno 9 udeleženci in 1 vodnikom. Če bo končno število prijavljenih 
takšno, da vodov ne bomo mogli sestaviti po željah organizatorjev, ne moremo obljubiti udeležbe 
zadnjim prijavljenim.  



 

 

Pogoji za vodnike 

Opravljati vlogo vodnika na dogodku, kot je Evropski Jamboree, je velika odgovornost. Zato 

pričakujemo, da kandidati za vodnike aktivno delujejo na področju Programa za mlade ZTS, imajo 
opravljen vodniški tečaj ter izkušnje pri delu z MČ, GG ali PP. Med kandidati bo vodstvo odprave po 
pregledu prijavnic izbralo posameznike, ki bodo prevzeli vlogo vodnika. Vsi ostali se boste lahko 

Evropskega Jamboreeja udeležili kot člani mednarodnega osebja (IST). 
 

MEDNARODNO OSEBJE (IST) 

Starostna omejitev 

Člani prostovoljnega osebja morajo biti rojeni pred 28. 7. 2002. 
 

Zahtevana prisotnost na Jamboreeju 

Zaradi usposabljanja, postavljanja in pospravljanja, morajo biti člani mednarodnega osebja prisotni 
od 25. 7. do 8. 8. 2020. 

 

Iščemo več vrst mednarodnega osebja. Poleg prostovoljcev za splošne programske in logistične naloge 

organizatorji iščejo prostovoljce tudi za specifične naloge. 
 

Potrebujemo prostovoljce: 

 z jadralskim znanjem, ki bi sodelovali na vodnem delu programa, 

 ki bi pripravili in izvajali delavnico na modulu o taborniških znanjih, 
 ki bi pripravili in izvajali večerni program. 

 

Če ima kdo željo sodelovati na katerem od teh področij ali pa se prepozna v njih, lahko za več informacij 
kontaktira vodstvo odprave. 

 

Potovanja mednarodnega osebja z odpravo ne načrtujemo. 

 

Zaradi tega cena za osebje ne vključuje potovanja z odpravo in opreme, ki jo dobijo udeleženci, razen 
našitkov in mednarodne rutke. Za potovanje in ostalo opremo je potrebno doplačilo. 
 

Organizatorji ponujajo možnost 2-3 dnevnega Adventure programa za člane IST pred Jamboreejem na 
različnih lokacijah na Poljskem. Za udeležbo na njem je potrebno doplačilo, število prostih mest pa je 

omejeno.  

  



 

 

PRIJAVE 

Prijave so odprte do 20. 6. 2019 in veljajo le s plačilom prvega obroka, kar je tabornina in jo moramo 
nakazati organizatorjem, da naše prijave veljajo. 

 

Prijavnica za UDELEŽENCE se nahaja na tej povezavi. 

Prijavnica za VODNIKE se nahaja na tej povezavi. 

Prijavnica za MEDNARODNO OSEBJE se nahaja na tej povezavi. 

 

Splošna uredba o varstvu podatkov (SUVP) oz. General Data Protection Regulation (GDPR)  je v maju 

2018 prinesla nova pravila in obveznosti za organizacije, ki pri svojem poslovanju obdelujejo osebne 

podatke, zato potrebujemo za vsakega udeleženca podpisano Prijavnico na akcijo (ki jo najdete na 

koncu dokumenta). Prosimo vas, da izpolnjeno prijavnico pošljete na: Zveza tabornikov Slovenije, 
Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, s pripisom: Prijavnica na European Jamboree 2020. 

Prijava velja:  

 z ustrezno izpolnjeno elektronsko prijavnico, 

 z ustrezno izpolnjeno pisno prijavnico »Prijava na akcijo«, ki je prispela na sedež ZTS na Einspielerjevi 

6, 1000 Ljubljana, 

 z izpolnjeno in prispelo izjavo načelnika oz. starešine »Izjava načelnika ali starešine« (lahko jo pošljete 
skupaj s prijavnico ali pa po elektronski pošti na naslov eurojam@taborniki.si), 

 s plačanim prvim obrokom. 

 

PLAČILA 

Roki in zneski obrokov za plačila so zapisani v spodnji tabeli. 

 Udeleženci, vodniki Prostovoljno osebje 

1. obrok - do 20. 6. 2019 400 € 280 € 

2. obrok - do 20. 2. 2020 250 € 40 € 

3. obrok - do 20. 5. 2020 205 € / 

   

Celotna cena 855 € 320 € 

 

Podatki za plačilo 

 

Ime prejemnika: Zveze tabornikov Slovenije 

Naslov: Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana 

TRR: SI56 0201 0001 4142 372 

 

Sklic: 00 2401 - številka članske izkaznice udeleženca (obvezno) 

 

V namen napišite: Eurojam 2020 in »ime udeleženca«. 

 

 

 

 

https://clani.taborniki.si/akcija/prijava/95
https://clani.taborniki.si/akcija/prijava/96
https://clani.taborniki.si/akcija/prijava/97
mailto:eurojam@taborniki.si


 

 

Cena vključuje 

Tabornino na Evropskem Jamboreeju 2020:  

 programske aktivnosti in prireditve,  

 prehrano,  

 prevoze,  

 taborno opremo (kuhinje, ponjave, mize, klopi, plin),  

 prvo pomoč, 
 komplet za udeležence (rutica, našitek, priročnik, ID kartica) 

 

Za člane mednarodnega osebja tabornina vključuje še: organizirano prehrano, priprave in 
usposabljanje pred prihodom udeležencev in programske aktivnosti v prostem času.  
 

Raziskovanje in potovanje do Jamboreeja:  

 prehrano,  

 bivanje,  

 prevoz, 

 vstopnine.  

 

Stroški odprave vključujejo:  
 stroške administracije, 
 potne stroške. 

 

Oprema odprave vključuje:  
 nahrbtnik, 

 pulover/vetrovka/softshell,  

 majica,  

 pokrivalo,  

 dva našitka,  
 rutico.  

 

Ostali stroški vključujejo:  
 pripravljalna srečanja udeležencev (3 x 1 – 2 dneva),  

 zavarovanja. 

 

PREDSTAVITVE ODPRAVE 

V kolikor si na območni ali rodovi ravni želite predstavitve Jamboreeja in odprave za vaše člane in 
njihove starše, prosimo, da izpolnite obrazec, ki se nahaja na tej povezavi. V vodstvu odprave bomo 

nato poskušali uskladiti vaše želje in naše zmožnosti, da bomo lahko odpravo predstavili čim širši 
taborniški javnosti. 
 

DODATNE INFORMACIJE 

Če vas zanima še kaj, kar v razpisu ni napisano, nas lahko kontaktirate prek e-poštnega naslova 
eurojam@taborniki.si.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bJARojN9N0ysbOfRb8ngpPn4xMze8bNKlRjcbshGrdVUM0ozU0NaWTFDNU9TRkxBRVU4T1NTQUdZWC4u
mailto:eurojam@taborniki.si


 

 

IZJAVA NAČELNIKA ALI STAREŠINE 

ZA UDELEŽBO NA EVROPSKEM JAMBOREEJU – POLJSKA 2020 

 

 

Spodaj podpisani(a):   

Načelnik/načelnica/starešina rodu:  
  

 

 

izjavljam, da je 
 

 

 

      (ime in priimek udeleženca/vodnika/člana osebja) 
 

 

 

seznanjen/a s pogoji za udeležbo ter, da bo deloval/a v skladu z načeli organizacije in taborniškimi 
zakoni.  

 

V kolikor vodstvo odprave ugotovi, da udeleženec/vodnik/član osebja ne opravlja svojih dolžnosti, ne 
deluje v skladu z dogovorjenimi pravili ali krši taborniške zakone, ga lahko kadarkoli izključi iz odprave 
brez povračila že vplačanih zneskov in izrednih stroškov, nastalih zaradi izključitve.  
 

 

Kraj in datum:____________________________  

  

 

 

  

Načelnik oz. starešina:    ŽIG: 
  

 

 

 

    

 

 

(Podpis načelnika oz. starešine)    (Podpis člana)  

 



 

 

PRIJAVA NA AKCIJO  

»EUROPEAN JAMBOREE 2020, POLSKA«, 27.07. – 07.08.2020  

  
PODATKI O KANDIDATU ZA ČLANA (V NADALJEVANJU ČLAN):  
IME IN PRIIMEK:    

NASLOV, POŠTNA ŠTEVILKA IN 
POŠTA:  

  

DATUM ROJSTVA:    

E-POŠTNI NASLOV:    

TELEFONSKA ŠTEVILKA (GSM):     

   
a. Mladoletni člani  

IME IN PRIIMEK (STARŠA OZ. ZAKONITEGA 
ZASTOPNIKA):  

  

E-POŠTNI NASLOV:    
TELEFONSKA ŠTEVILKA (GSM):     

  

b. Zdravstvena stanja  

Zdravstvene posebnosti člana, ki so lahko potencialno nevarne (kot npr. alergije ali druge oblike 
bolezenskih stanj) pri udejstvovanju v aktivnostih na akciji):  
  

  

c. soglasja   
Kot član oz. kot starš oz. zakoniti zastopnik člana se strinjam, da se me / 
člana fotografira med taborniškimi aktivnostmi in da se lahko te fotografije javno objavijo v 
taborniških medijih (digitalni in družbeni kanali ter v reviji Tabor in drugih tiskovinah rodu, 
območne organizacije in Zveze tabornikov Slovenije) izključno za namene promocije 
taborniških dejavnosti v javnosti. Soglasje se lahko kadarkoli prekliče.   

DA  NE  
(obkroži)  

Kot član oz. starš oz. zakoniti zastopnik člana se strinjam, da se portretna fotografija člana lahko 

objavi na digitalnih in družbenih kanalih ter v reviji Tabor in drugih tiskovinah rodu, območnih 
organizacij in Zveze tabornikov Slovenije. Soglasje se lahko kadarkoli prekliče.  

DA  NE  
(obkroži)  

   

S podpisom soglašam in dajem privolitev za obdelavo osebnih podatkov skladno z Uredbo EU 2016/679, kot 

izhaja iz točke c) te izjave.  
  

Kraj in datum:____________________________  

  

  

Član starejši od 7 let in mlajši od 18 let:    Član starejši od 18 let  

      
(Podpis člana)    (Podpis člana)  
      
(S podpisom kot zakoniti zastopnik mladoletnega člana   

soglašam, da se lahko član udeleži akcije.)  


