
od 24. do 28. avgust 2020

Ime in priimek udeleženca:

E-naslov

Naslov stalnega prebivališča:

Datum rojstva:
 

Osnovna šola:

 
Telefonska številka starša ali skrbnika 
(na kateri sem dosegljiv):
 

Način plačila: 
 v enem obroku 
 v dveh obrokih

Kaj si želite početi na taboru?

Posredovani podatki bodo uporabljeni izključno za 
potrebe zbiranja prijav, organizacije in obveščanja o 
poteku Zelenega Kampa. Kamp se lahko fotografira 
in snema ter prenaša na splet. S prijavo soglašam z 
obdelavo mojih osebnih podatkov in potrjujem, da se 
zavedam možnosti javne objave fotografij in 
posnetkov konference pod temi pogoji.

DA            NE 

Zdravo najstnice in najstniki!
Kaj bomo počeli na poletnem zelenem kampu:
• sklepali prijateljstva (si že v naši skupini?);
• spoznavali in raziskovali 
(kje je tista planktonska celica? dron jo bo videl);
• se učili novega s preizkušanjem 
(uauu, to boooli! spet ne gre!, vztrajaj!!!);
• si prenašali znanja z zgodbami 
(a poznaš tisto? ne, povej!);
• kuhali, kurili ogenj, si zgradili svoj bivak, brali, 
plesali, peli, se orientirali;
• ustvarjali stripe, senčne lutke, gledališče 
(daj mi tisto, kaj?, tisto, kako se že reče);
• spoznavali vrstnike iz drugih kultur in se drug 
od drugega učili o drugačnem;
• poslikali rabljena oblačila, predmete, sebe, 
iz starega naredili novo;
• napisali seznam zelenih aktivnosti: 
(kako nadaljevati po zaključku kampa);
• se dogovorili za naslednja srečanje 
(a lahko pride tudi prijatelj? seveda). 

To in še veliko drugega vam predlagamo Zelenci. 
Radovedni smo, kakšne bodo vaše ideje.

Zakaj?
 
Ker želimo skupaj z vami načrtovati, kaj bomo 
v poletnem druženju petih dni resnično počeli.  
Že sedaj vas vabimo na srečanje načrtovalcev 
zelenega kampa. Pripravite se s pravimi idejami 
raziskovalcev, umetnikovalcev, pripovedovalcev, 
izdelovalcev, kuhovalcev in kar vse bodo še vaše 
»zelene žarnice« pravih idej. Prijavite se. Se vidimo 
prav kmalu.
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Jaz sem zemlja moje oci so nebo

moji udje drevesa

jaz sem skala 
in globina vode

Nisem tukaj
da bi vladal naravi
ali jo izkoriscal

jaz sem 
NARAVA

Predstavnik
plemena Hopi
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TABORNIKI KOST KOPER & ZELENCI 
Stičišče za spodbujanje in podporo 

zelenih iniciativ otrok in mladih
www.zelenci.si • gibanje.zelenci@gmail.com

                                                                                       



Spoštovani starši, dragi otroci!

KDO SMO?
ZELENCI smo skupina posameznic in 
posameznikov različnih znanj in spretnosti, 
starosti in izkušenj povezanih z 
namenom ustvariti prijazno in varno 
stičišče za druženje, raziskovanje, 
ustvarjanje, učenje in ozaveščanje 
otrok s ciljem uresničevanja zelenih 
sprememb v našem okolju. O zelenih 
temah je že veliko napisanega. Tudi 
znanja imamo že kar. Toda, ali zeleno 
tudi živimo? Smo se res pripravljeni 
spremeniti za dobro sebe in drugih? 

Naj bodo otroci zelena sprememba 
v našem bivalnem okolju; za danes 
in jutri!

PODROČJA DELOVANJA
živeti v naravi in z naravo; podnebna 
pravičnost in podnebne spremembe; 
naravovarstvo in biodiverziteta; 
trajnostna uporaba in re-design; 
prehranjevalni krog; etika in filozofija 
vsakdanjega; aktivno državljanstvo; 
kultura bivanja, spoznavanje lastne in 
drugih kultur; aktivno svetovljanstvo; 
umetnost in ustvarjalnost; 
spoznavanje sebe in sobivanje z drugimi.
Ob morebitni odpovedi nudimo celotno vračilo 
prijavnine.

 

VODILA DELOVANJA
vključevanje in povezovanje; učenje 
preko izkustva, vzora in opazovanja; 
spodbujanje otipljivih in uporabnih 
rezultatov; iskanje presečnih in 
presežnih vrednosti; spodbujanje  
inovativnosti in ustvarjalnosti; 
spoštovanje posameznika  in prijazno 
sobivanje z drugimi.

Spoštovani starši, dragi otroci! 
Za otroke v starosti  od 11 do 14 let 
bomo ob reki Rižani v času 

od 24.do 28. avgusta 2020 
organizirali 

PRVI POLETNI ZELENI KAMP.

Kontakt:
Kontaktna oseba: Matija Čok
Mobilni telefon: 040 845 449
E-naslov: gibanje.zelenci@gmail.com
Spletna stran: www.zelenci.si

Prijavnica na Zeleni Kamp
Kje: Cesta na Rižano 30, 6276 Pobegi
Kdaj: 24.–28. avgust 2020

Koliko: do 30 otrok

Kako se prijavim?
Izpolnite prijavnico in jo pošljite na poštni naslov 
Rožna pot 5, 6000 Koper.
Prijavite se lahko tudi preko spletne prijavnice, 
ki jo najdete na naši spletni strani: www.zelenci.si.

Cena in način plačila:
Prijavnina znaša 50 EUR na osebo.
Prispevek je namenjen prehrani in bivanju, ostale 
dejavnosti so za otroke brezplačne.

Prijavnino lahko poravnate s plačilom na:
TABORNIKI KOST KOPER
IBAN SI56 1010 0003 5774 759
Ime banke: Banka Intesa Sanpaolo d.d
Namen: Ime in priimek otroka

Način plačila:
V enem obroku (50€ ob prijavi*)
V dveh obrokih (25 € ob prijavi; 25 € 
do najkasneje 12. 8. 2020)
Ob morebitni odpovedi nudimo celotno vračilo 
prijavnine.

Kontakt:
Kontaktna oseba: Matija Čok
Mobilni telefon: 040 845 449
E-naslov: gibanje.zelenci@gmail.com
Spletna stran: www.zelenci.si
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