Dodatne informacije o taboru Ekosistemi Balkana
Bosna in Hercegovina, Grla pri Tomislavgradu, 26.4.-4.5.2014
Pred samim začetkom prijav na tabor si preberite še nekaj dodatnih informacij glede bivanja,
prehrane in pravil na samem taboru. S prijavo na tabor potrjujete, da se ste z napisanim
seznanjeni!
I.

BIVANJE

Na taboru bomo spali v šotorih ob gozdarski koči v kraju Grla. Sama lokacija leži 1000
metrov nad morjem, zato zna biti ponoči mrzlo. Topla spalna vreča in zadostna količina toplih
oblačil za spanje sta tako predpogoj za prijetno spanje. Prav tako si boste morali priskrbeti
svoje šotore. Če niste taborniško naravnani, si jih sposodite pri prijateljih ali sorodnikih in se
ne spuščajte v nakupe, če ni nujno potrebno. Predvsem zagotovite, da bodo šotori vodotesni,
da v primeru dežja ne boste plavali.
II.

PREHRANA

Na dan bodo zagotovljeni 4 obroki (zajtrk, malica, kosilo in večerja). Letos bomo kuhali sami,
zato bodo za pripravo hrane vsak dan zadolženi dežurni, ki bodo dobili recepte in druga
navodila za pripravo hrane ter nato kosilo pripravili do dogovorjene ure!
Posodo za seboj po seveda pomival vsak sam, vsekakor pa ne dežurni. S seboj boste
potrebovali tudi jedilni pribor (žlica, vilica, nož), krožnik, skledico in skodelico, ker tega ne
bo na voljo na taboru. Dostop do shrambe hrane bodo imeli samo dežurni.
III.

ČISTOČA IN RAVNANJE Z OPREMO

Cigaretni ogorki, pločevinke in podobno vsekakor sodi v koš in ne na tla okrog koče.
Za uporabo sanitarij bo vsak dobil svojo rolico papirja (tako se bomo izognili ogromni porabi
papirja). Ko bo papirja zmanjkalo, boste dobili novo rolico, vendar pomnite, da je količina
papirja omejena.
Sanitarije vzdržujte čiste (za seboj počistite WC in tuš), v nasprotnem primeru bodo čistili
dežurni. Zaradi manjšega števila WC-jev lahko občasno nastane gneča.
Gozdarska koča ob našem kampu bo namenjena pripravi hrane, skladiščenju opreme in
obdelavi vzorcev po terenskem delu. Ne uničujte inventarja koče, saj boste povzročeno škodo
krili sami. V primeru, da storilec ne bo odkrit, se bo znesek škode razdelil med vse udeležence
tabora.

Zadnji dan nihče ne odide domov preden koča z okolico ne bo popolnoma čista. V kolikor bo
kdo odšel domov brez dovoljenja vodje tabora, bo prišel na črno listo za vse nadaljnje tabore
v organizaciji DŠB.
IV.

SPLOŠNE DOLOČBE

Na taboru predstavljate Društvo študentov biologije. Ker si želimo pustiti dober vtis in
možnost nadaljnjega sodelovanja, imejte to v mislih!
Pomemben del tabora predstavlja tudi druženje udeležencev in želimo si, da bi se tekom
tabora stkala trdna prijateljstva. Vseeno imejte v mislih neko mero pri uživanju
alkohola. Terenski dnevi so namreč obvezni in niti najhujši maček vas ne bo rešil
lazenja za vsem, kar živi, leze in gre. :)
Tekom tabora spoštujte navedena pravila. Mentorji in dežurni bodo vsako namerno
kršitev pravil sporočili vodji tabora. V primeru, da opozorilo ne bo zaleglo, boste
kazensko dežurni dodaten dan. Če še to ne bo pomagalo, boste morali tabor zapustiti.
Če se bomo vsi držali nekih norm obnašanja, bo tabor odličen, zato res napnite vse moči
in preživeli boste 9 nepozabnih dni v Bosni! :)

