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4. Jamborette ALPE ADRIA SCOUT 

V SLOGI JE MOČ 

Serrada pri Folgariji (Trento) 

Italija  

28./29./30.  junija 2019 

Pozdravljeni,  

4. Jamborette bo potekal na tabornem prostoru Campo Giovanni 2000 v kraju Serrada pri Folgariji 

(1248m). Struktura obsega več poslopij (4), ki so bila obnovljena; nekoč je bila tam avstro-ogrska 

bolnica. V bližini sta dva taborna prostora. Vse je obdano z gozdom, v bližini pa je vas Serrada. V 

soboto je predviden pohod na Forra del Lupo- Wolfsschucht (2 do 3 ure hoje). Tam so strelski jarki iz 

1. svetovne vojne, ki peljejo do trdnjave Forte Dosso delle Somme (1670). Steza se vije skozi jarke, ki 

so dolgi 4,8km in se dvigajo za 420m. Na pol poti bo možno izbrati lažjo varianto poti, zato je pohod 

je primeren za vse pohodnike. 

V hiši so sobe s pogradi brez posteljnine. S seboj je potrebno  prinesti blazine, odeje, rjuhe ali pa 

spalne vreče. Na voljo so sanitarije in kopalnice v vsakem nadstropju. Obvezna oprema v hiši so 

copati. Živali niso dovoljene. Za prehrano bo poskrbljeno, saj bodo gostitelji pripravili tri obroke. 

Dobrodošlo je, da vsaka bratovščina prinese lokalno specialiteto, ki si jo bomo razdelili. Jamborette 

bo obsegal še trgovino, delavnice, petje, ples, igre, taborni ogenj, spoznavanje teritorija in druge 

dejavnosti. 

V skavtskem naselju ni prostora za avtomobile, zato je dovoljeno odložiti prtljago, potem pa je treba 

zapeljati avto do parkirišča, ki bo določeno za nas. Prostor za avtodome je v vasi oddaljeni približno 1 

km. 

Kdaj: 28.-30.junija 2019. 
Kje: Serrada pri Folgariji (Trento) Italija. 
Cena:  60,00€ prenočitev v hiši (dve noči), 40€ v svojem šotoru ali v svojem avtodomu 
 Otroci do treh let brezplačno, otroci do 10 let polovična cena, ostali polna cena. 
Predujem :  30€ na osebo za potrditev vpisa, vsaka bratovščina sama pobere denar za predujem 
in ga nakaže na TRR (tako kot članarino) in razliko prinese s  seboj na tabor. 
Rok prijave:  25.5.2019. 
Kako:  v prilogi je obrazec v katerega vpišete potrebne podatke, izpolnjeni obrazec pošljete na 
naslov natasabartol.skavt@gmail.com. 
Kontaktna oseba za Jamborette za ZBOKSS:  Nataša Bartol, natasabartol.skavt@gmail.com, gsm 
041 93 84 84. 
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Okvirni program: 

 
Petek,  
28.6.2019  

16.00                                                sprejem in registracija udeležencev 

19.00                                                krog, večerja 

20.00                                                otvoritev jamboretta, predstavitev tabora 

 
 
Sobota,  
29.6.2019 

8.30 zajtrk 

9.00 pohod na Forra del Lupo-Wolfsschucht z aktivnostmi po 
skupinah, kosilo iz nahrbtnika (lunchpaketi) 

 popoldan prosto 

18.30 maša 

19.15 večerja po maši 

20.30 taborni ogenj z refleksijo 

 
Nedelja,  
30.6.2019 

8.30 zajtrk 

9.00 pospravljanje tabora, delavnice, 

12.30 kosilo 

13.30 zaključni krog 

 
 
 
 
Natančnejše informacije (cestne indikacije,ipd.) bodo udeleženci prejeli ob vpisu. 
 

Srečno pot, 
 
Nataša Bartol 
Poverjenica za mednarodne odnose ZBOKSS 
 
 
 
  


