
NOVIČNIKNOVIČNIK
# PRED ODHODOM

OBV E ZNO  PR EB ER I !



NAGOVOR VODJE ODPRAVE

Burič, še zadnjič pred odhodom, teži...
 
Jamboree 2019 - dogodek, ki te bo zaznamoval. Prijateljstva, ki jih boš stkal, ti bodo v lep
spomin, izkušnje, ki jih boš pridobil bodo življenjske in neprecenljive. Zgodbo Jamboreeja 2019
boš pripovedoval in se je, s posebnimi občutki, spominjal še mnogo let.
 
167 držav in več kot 45.000 udeležencev zagotavlja pester kulturni zvarek. Summit Bechtel
Reserve omogoča nešteto znanih in neznanih aktivnosti. Na tebi je, koliko in kako ga boš zaužil.
Zagovarjam metodo »če ne greš, ne veš«. Pa vendar ne pozabi na varnost. Kot izziv: udeleži se
tudi kakšne delavnice, ki ti mogoče na prvi pogled ni ravno pisana na kožo, aktivnosti, ki je še
nisi poskusil. Stopi iz svojega okvirja. Ampak ne pozabi, varnost je odgovornost nas vseh.
 
Kot nosilca imena naše organizacije in domovine te naslavljam – bodi najboljše, kar si lahko! Z
zavedanjem, da skupaj ustvarjamo to zgodbo … ODKLENIMO NOVA SPOZNANJA!
 
                                  
                                   
                                   
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
                                   Uroš Burič,
                                   vodja odprave ZTS na WSJ 2019



ODHOD NA JAMBOREE

Na dan odhoda se bomo ob različnih urah vsi zbrali v Ljubljani - Dolgi most (klikni za lokacijo)
in se z avtobusom podali proti letališču. Pomembno je, da se držimo dogovorjenih ur, saj si
bomo le tako lahko zagotovili pravočasen prihod na letališče! 
 
Na zbirno mesto pridi nekaj minut prej. Ne pozabi prebrati Novičnika #3 v katerem je razložen
tudi "protokol" oblačenja.
 
V kolikor nisi prepričan, h kateri celici spadaš, to pred odhodom nujno preveri pri svojem
vodniku!

CELICA A - 11. 7. ob 00:01

CELICA B - 11. 7. ob 00:01

CELICA C - 11. 7. ob 05:00

CELICA D - 11. 7. ob 05:00

A - CMT: Eva in Emil

B - CMT: Hana in Urban
B - IST: Alja T., Anja S., Aron M., Barbara Š., Blaž P., Eva K. in Iza J.

C - CMT: Jasna in Uroš
C - IST: Jan V., Jan Z., Janja T., Karin T. in Katarina Ž.,

D - CMT: Mojca
D - IST: Lenart B., Maruša B., Nermin J., Petra M., Tina L., Tina R., Živa M., Marko S., Mrika B.,  
              Helena S., Lana Š. in Urša Š.

https://www.google.com/maps/place/DOLGI+MOST+P%2BR/@46.0371209,14.4617655,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477ad2cad7c34951:0xae09c8e6550cb67b!8m2!3d46.0371172!4d14.4639542


POSTOPEK PAKIRANJA NA AVTOBUS

 

tvoj prihod in slovo od domačih

pristopiš do check-in “mize” (preverjanje potnega lista, Este, dovoljenja staršev in SfH

certifikata - samo IST)

poiščeš “svoj” avtobus, ki je označen s črko celice

prtljago odneseš do avtobusa in jo predaš osebi, ki jo bo zlagala na avtobus (s seboj na

avtobus lahko vzameš osebno prtljago - manjši nahrbtnik)

poiščeš svojega vodnika

zbor (udeleženci - kratka majica odprave in uradna rutka odprave; & vodniki, CMT in IST -

polo majica odprave in uradna rutka odprave)

odhod (na avtobusu bomo še enkrat preverili vse dokumente, imej jih pri sebi)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kaj spakirati za na pot?

Za več informacij kako spakirati, odpri Novičnik #3. Spodaj si lahko ogledaš seznam za
pakiranje manjšega nahrbtnika, ki ga imaš s seboj na avtobus. Vedi, da boš od Dolgega mostu
do pristanka v New Yorku v istih oblačilih, zato ti svetujemo, da so ta udobna in lahka.
 

dokumenti:
- potni list
- osebna izkaznica (priporočeno)
- ESTA (natisnjen izvod)
- kopija potnega lista in morebitnih zdravniških potrdil
- podpisano dovoljenje staršev za potovanje (udeleženci)
- potrdilo "Safe from Harm" (vodniki, IST in CMT - natisnjen izvod)
- vozniško dovoljenje (vodniki, IST in CMT - če ga imaš)
 

izpolnjen ID kartonček, ki si ga prejel na zadnjem srečanju odprave
telefon in polnilec
adapter za ameriško vtičnico
prenosna baterija "power bank"
denar za spominke



osebna zdravila
tablete proti slabosti (po potrebi)
razkužilo za roke (manj kot 100 ml)
zobna ščetka in mini zobna pasta
potovalni vzglavnik (priporočamo)
rezervna oblaćila - majica in jopa
čutara
pokrivalo

 
Ne pozabi na unikatno označitev torbe in nahrbtnika - imamo 170 enakih :) Označi ju tako, da ju
prepoznaš že na daleč ter dodatno še s kartončkom osebnih podatkov.
 
Opazili smo tudi, da vas kar nekaj na zadnjem srečanju ni imelo kroja. Kroj in uradna rutka
odprave sta obvezen del opreme in ju potrebuje vsak član odprave!
 
Za še več informacij glede pakiranja in razporejanja prtljage vam pripenjamo povezavo letalskih
družb (klik, klik):
 
- DELTA
 
- AIRFRANCE

Klikni na povezavo TUKAJ in izberi "Preverite status ESTA" -> "Preverite posamezni status".

Vnesi številko potnega lista, datum rojstva in svojo kodo.

Če kode ne poznaš, izpolni dodatne podatke svojega potnega lista.

Odpre se ti tvoja ESTA. Klikni na gumb "Natisni", ali pa si ESTO shrani kot PDF in jo kasneje

sprintaj.

 

1.

2.

3.

4.

Kako pridobiti in natisniti ESTO?

https://www.delta.com/content/www/en_US/traveling-with-us/baggage.html
https://www.airfrance.si/SI/en/common/guidevoyageur/pratique/bagages-cabine-airfrance.htm
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1


KOMUNIKACIJA

Tekom odprave se bomo trudili, da se vam redno oglašamo, saj vemo, da boste z mislimi
potovali z nami. Objavljali bomo blog, fotografije in videe. 
 
Dosegljivi bomo preko treh glavnih kanalov:
 

spletna stran odprave: https://ztsodprava.wixsite.com/jam2019-ztsodprava
 

Facebook stran: Jamboree 2019 - slovenska odprava
 

Instagram profil: @taborniki.si
 
Če se vam ne javimo prav vsak dan, prosimo, da to razumete, saj objavljanje ne bo naša
prioriteta. Prioriteta bo varnost vaših otrok in izpeljava kvalitetnega programa. 
 
Za vsa vprašanja bomo na voljo preko FB klepetalnika ali na elektronski pošti
jamboree@taborniki.si.
 
V kolikor bi zaradi kateregakoli razloga morali nujno stopiti z vami v stik, vas bomo kontaktirali
preko elektronske pošte ali vas bomo poklicali na telefonsko številko, ki ste nam jo zaupali.

 
VSE IN ŠE VEČ INFORMACIJ PA LAHKO NAJDETE NA NAŠI SPLETNI STRANI...

https://ztsodprava.wixsite.com/jam2019-ztsodprava
https://ztsodprava.wixsite.com/jam2019-ztsodprava


Imaš še kakšno vprašanje? 
Ali na kakšno vprašanje nisi dobil odgovora?

VPRAŠANJA

KONTAKTI

Uroš Burič
vodja

 
Urban Lečnik Spaić

HR
 

Hana Lobnik
zdravstvena oskrba

uros.buric@taborniki.si
 
 
urban.lecnik-spaic@taborniki.si
 
 
hlobnik@skavt.net

JULIJ, 2019

Pošlji svoje vprašanje na jamboree@taborniki.si.  
 

Poglej tudi na spletno stran odprave, kjer lahko najdeš vse informacije na 
enem mestu.

 
https://ztsodprava.wixsite.com/jam2019-ztsodprava


