
Kajakaška zveza Slovenije 

Celovška 25 

1000 Ljubljana 

 

Bohinj, 12.6.2017 

 

 

Kajakaškim klubom v  Sloveniji 

 

POLETNI KAJAKAŠKI TABOR V BOHINJU 2016 

 

 

KRAJ:   

Bohinj, Gozdna šola ZTS http://www.gozdnasola-zts.si/  

 

UDELEŽENCI:  

Tabor je namenjen otrokom divje in mirno-vodaških klubov. 

 

PRIHOD/ODHOD: 

Torek  25.7. 2017 ob 10:00 

Sobota 29.7. 2017 po minimaratonu 

 

ZBORNO MESTO:  

Gozdna šola ZTS, Ukanc 3, 4265 Bohinjsko jezero  

N 46°16.841, E 013°51.015 

 

DEJAVNOSTI: 

 Veslanje v mirno- in divjevodaških čolnih, poudarek bo na mirnih vodah 

 osnove taborništva in preživetje v naravi 

 Športne igre (odbojka, namizni tenis, balinanje, hoja po vrvi) 

 Tek 

 Pohod  

 Kopanje 

 adrenalinska aktivnost + plezanje 6 EUR/otroka 

http://www.gozdnasola-zts.si/


 

TRENERJI, VADITELJI IN POMOČNIKI:  

KZS bo pokrila stroške trenerjev in pomočnikov, in sicer prehrano in bivanje. 

Na 8 udeležencev prizna enega trenerja.  

 

PREHRANA IN BIVANJE: 

V Gozdni šoli ZTS bo poskrbljeno tudi za prehrano (zajtrk, kosilo, popoldanska 

malica, večerja). 

 

LOGISTIKA:  

Za lokalne prevoze bomo uporabljali klubska vozila in en kombi KZS.  

KZS pokrije gorivo za te relacije. 

 

OPREMA, OBLAČILA IN POTREBŠČINE: 

1. Kajakaška oprema (čoln, veslo, plavalni jopič, divjevodaši še čelada, krovnica, anorak, 

obutev za vodo, neoprenske hlače) 

2. Spalna vreča, rjuha za jogi, vzglavnik, topla pižama ali trenirka 

3. športni copati, natikači, spodnje perilo, nogavice, kopalke, kratke hlače, kratke majice, 

trenirka ali druga oblačila za prosti čas, kapa, toplo vrhnje oblačilo, pohodni čevlji (če 

jih imaš), kapa s ščitkom 

4. svetilka, velika in mala brisača, predpisana zdravila, kartica zdravstvenega 

zavarovanja (material za prvo pomoč bo preskrbela KZS), toaletni pribor, družabne 

igre, nepremočljiva torba ali večja polivinilasta vreča za transport oblačil in kajakaške 

opreme, manjši nahrbtnik, krema za sončenje  

5. bidon ali plastenka 

 

PROGRAM: 

Podroben program dela je odvisen od števila, starosti in kvalitete udeležencev 

in ga bomo izdelali naknadno. 

 

CENA:  

Cena tabora na udeleženca, člana KZS je111EUR 

(4x 25EUR polni penzion, kosilo sobota 5EUR, adrenalinska aktivnost 6EUR)  

 



Prevoz na tabor krijejo klubi oz. udeleženci sami.  

Honorar trenerjev krijejo klubi sami. 

 

 

UTRINKI IZ PREJŠNIH TABOROV: 

 

 

 

 

DODATNE INFORMACIJE IN PREDLOGI:  

Vodja tabora, Andraž Nahtigal 041 637 963 

 

 

Kajakaški pozdrav! 

 

Andraž Nahtigal 


