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16.00 Začetek dogodka  
Kampirajmo skupaj!

Uradni pričetek dogodka je v petek ob 16-ti uri.  
Kdor želi, lahko prispe v kamp že v dopoldanskem času.  
Vsaka družina najprej opravi PRIJAVO v RECEPCIJI - plača se 
samo turistična taksa za vse dni bivanja in prijavnina! 
Napotili vas bodo do cone 7 (ozemlje na levo in desno od 
ceste 9) - oz. sledite oznakam. 

17.00 Dobrodošlica v uradni camp-letki Welcome drink, majčka dogodka za vse udeležence in spon-
zorska vrečka za vsako družino oz. na počitniško vozilo

-- Postavitev tabora

19.15 Piknik Dobrote iz žara - nova terasa restavracije kampa

-- Spoznavni večer in druženje ob glasbi

8.30 Jutranja telovadba gimnastika

9.00 Zajtrk v lastni režiji

10.00 Druženje & delavnice:
Peka pic delavnica peke pravih neapeljskih pic: vsak si sam prinese 

svoje najljubše nadeve in si pico speče sam! 
Lanina cvetlična delavnica izdelovanje ročnih izdelkov - za otroke

Bobnamo v ritmu narave Lucijina tolkalska delavnica za otroke in odrasle

11.00 Fakultativni izlet: letališče Lesce Pilot nam bo razkazal hangarje in letala, možnmost kosila v 
prenovljeni restavraciji Na Kležn’k; možnost poletov

12.00 Kosilo v lastni režiji ali v restavraciji kampa

-- Prosto druženje v kampu, spoznavanje novih udeležencev in iz-
menjava kamping izkušenj

15.30 ZPMS donacije za letovanje otrok Nagovor in zahvala sekretarke Zveze Prijateljev Mladine 
Slovenije (akcija Pomežik soncu - 20 let)

16.00 Zabava Družinske igre z G-rega in  
glasba z Mr. Andy DEEJAY (do večera)

19.00 Žarovnije Degustacija z BBQ - Pro Q Smokers Slovenija

20.00 Taborni ogenj ob BBQ otroci bodo lahko pekli jabolka
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8.00 Jutranja telovadba
9.00 Zajtrk za vse: palačinka party! Palačinkomat, Lino lada Gold in Tanjina kava

10.15 Dobrodelni pohod PEŠ ČEZ TRI SAVE Dobrodelni pohod, odprt tudi za zunanje goste in obiskov-
alce- zbiranje sredstev za letovanja otrok (prijavnina = 5€ 
donacije ZPMS). 
Trajanje pohoda cca 2 uri, vrnitev v kamp (ali po želji s pos-
tankom za kosilo in ogled Radovljice). 
Pohod je primeren za vse, tudi otroke. Pot je urejena in nas 
vodi ob rekah Savi Bohinjki, Savi Dolinki in združeni Savi. 

-- Zaključek pohoda (cca 12:30) Čokolada velikanka - 7-kilogramska Gorenjka - sladka na-
grada za pohodnike; v kampu Šobec, na območju dogodka 
Kampirajmo skupaj! 

12-16h SUPamo z WaSUP praktične osnove SUPanja in test desk WaSUP

13.00 Kosilo v lastni režiji ali v restavraciji kampa

13.30 Animacija Iskanje zaklada - manjši in večji otroci

15.00 Skrb za okolje Pospravljenje tabora in skupno pobiranje odpadkov 

16.00 Odhodi domov (po 16. uri) Vsega lepega je enkrat konec. Na snidenje prihodnje leto! 
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http://www.kleznk.bagi.si/
https://www.zarovnije.si/proq-smokerji
https://wasup.si/


www.kampirajmoskupaj.si

Pravila v kampu:  
Skrb za ločevanje odpadkov: strogo bomo zbirali vsak svoje odpadke, enkrat na dan se bomo zbrali pri  
ločevalnem mestu in jih pravilno odložili (ob prisotnosti osebe, ki bo skrbela za nadzor in pomoč pri ločevanju.)
Do 22. ure smo še lahko hrupni, po 23. uri pa je v kampu mir. 
Najbližja trgovina se nahaja v kampu. V Lescah (le 2 kilometra od kampa, tik ob avtocesti) pa najdemo tudi 
večje trgovske objekte - Lidl, Hofer, Spar, Mercator, Tuš.  
V kampu Šobec si zavzeto prizadevajo dosegati najvišje standarde, posebej se to zrcali v skrbi za okolje.  
Trudijo se minimalno posegati v naravo, predani so ločevanju odpadkov, za čiščenje uporabljamo ekološka čistila.  

Zato bomo temu dosledno sledili tudi mi in pustili po končanem dogodku okolico takšno v kakršno smo prišli - urejeno!

Dobrodelni pohod PEŠ ČEZ TRI SAVE: 
Pohod je odprte narave - povabite tudi prijatelje, znance ... saj je pogoj udeležbe le donacija v višini 5€ na ose-
boin gre v celoti za letovanje otrok (sredstva zbira predstavnica ZPMS - Zveze Prijateljev Mladine Slovenije). Le 
tako bomo osrečili še več otrok! 
Sredstva lahko nakažete na transakcijski račun Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS),
TRR: SI56 0510 0801 5645 025, odprt pri Abanki d.d., referenca: SI00 12-2019-2
Namen: Kampirajmo skupaj za letovanje otrok
Ali preko SMS donacije: pošljite SMS na 1919 s ključno beseb POMEZIK5 in prispevali boste 5€. 
*Za prijavljene udeležence dogodka 5€ ni več pogoj za udeležbo na pohodu, lahko pa se še vedno oddajo prostovoljne prispevke!

Radol’ca vabi:
V Radovljici v soboto, 1.junija, poteka 1. festival Okusi piva Radovljica. Kdor pride ta dan na dnevni izlet v 
kamp Šobec na ogled največje kampistične Camp-let družine in dogodka Kampirajmo skupaj!, ga Radovljica 
vabi, da v popoldanskih ali večernih urah obišče tudi dogodek Okusi piva Radovljica. V Radovljico prihajajo 
pivovarji iz vse Slovenije. Okusite odlična lokalna piva in se družite ob glasbi v čudovitem parku.

Delavnica peke pic:  
»Naredi sam pravo neapeljsko pizzo v Ooni pečici« sponzor delavnice: Žarovnije.si 
Chef Peter 'Pitmajster' nas bo podučil vse o pripravi testa in peki 'tapravih' pic.  
S seboj prinesite svoj najljubši nadev (šunka, sir, zelenjava ...) - vsak si bo lahko svojo pizzo spekel sam!   
V Ooni pečici je pica pečena v bliskovitih 60 sekundah. Delavnica poteka ves dan in je primerna za večje 
otroke in odrasle. 

Palačinke takoj:
Promocija Palačinkomata, ki speče v eni uri kar 180 palačink - tako nikomur ni potrebno čakati. Vedno nama-
zane s srečo in veseljem. In z Lino lado Gold (partner). Odlična ideja za dogodke, kampe, zabave! 
Palačinke Takoj! je pripravljena zmes za palačinke, ki ji dodaš samo vodo. 
Palačinke Takoj! so zelo primerne za potovanja in počitnice, ker ne potrebuješ svežih sestavin (jajca, mle-
ko), ki se na vročini lahko pokvarijo. Na voljo v vseh trgovinah Spar Slovenija v okviru Štartaj Slovenija 
(tretja sezona). Novost: odslej je mogoče kupiti tudi družinsko pakiranje (dvojna količina zmesi iz pšenične 
moke, iz katere lahko spečeš 20 palačink).

Žarovnije:  
Promocija z degustacijo - žari in smokerji Pro Q Smokers Slovenija

SUPanje:  
Promocija SUPanja (veslanja na deski) s praktičnim prikazom in testom desk WaSUP

Družinske igre G - rega:  
Profesionalni športni animatorji Zavoda G-rega so že 20 let pravi naslov za teambuildinge, otroške roj-
stnodnevne zabave, popestritve zabav in dogodkov ali »le« za telovadbo in tečaje smučanja, plavanja, ro-
lanja ... imajo pa celo zasebni vrtec (od 1 leta naprej) v Ljubljani. Na dogodkih jih srečamo po vsej Sloveniji, 
za redne letne dejavnosti pa na različnih bazenih in športnih dvoranah v Ljubljani, v Trzinu, Domžalah, 
Kamniku in v Kranju.

https://www.radolca.si/sl/koledar-prireditev/festival-okusi-piva-radovljica
http://www.palacinkomat.si/
https://www.zarovnije.si/proq-smokerji
https://wasup.si/
https://www.g-rega.si/

