
 

 

RAZPIS ZTS ZA UDELEŽBO NA SVETOVNEM SKAVTSKEM JAMBOREEJU – KOREJA 
2023 (WSJ 2023) 

 

Organizator 

Korejsko skavtsko združenje – Korea Scout Association 

 

Kraj 

SaeManGeum, Jeollabuk, Južna Koreja 

 

Termin Jamboreeja  

1. 8. –12. 8. 2023 

 

Predviden termin odprave 

25. 7. –13. 8. 2023 (prilagajamo glede na možnosti prevoza ipd.) 

 

Organizator odprave 
Zveza Tabornikov Slovenije, vodji odprave: Gregor Robič – Tihi (Pokljuški rod Gorje) in Jure Ausec - Bajs (Rod 
Stane Žagar – mlajši). 

 

Splošni pogoji za udeležbo 

Veljajo za udeležence, člane mednarodnega osebja in vodstva odprave 

▪ Člani odprave morajo biti aktivni člani Zveze tabornikov Slovenije s plačano članarino. 
▪ Prijavnico mora podpisati načelnik/starešina rodu. S tem jamči za primernost udeleženca. 
▪ Zaželeno je znanje tujega jezika (angleščina, francoščina ali korejščina) za člane mednarodnega osebja 

in vodstvo odprave. 
▪ Osebe, ki prenehajo z aktivnim delom v organizaciji (nimajo več plačane članarine), se črta s seznama 

udeležencev, vplačani znesek se ne povrne. 
▪ V kolikor vodstvo odprave ugotovi, da katerikoli član odprave ne opravlja svojih dolžnosti, ne deluje v 

skladu z dogovorjenimi pravili ali krši taborniške/skavtske zakone, ga lahko kadarkoli izključi iz 
odprave, vplačani znesek se ne povrne. 

▪ COVID POGOJI – glede na pogoje vstopa v državo gostitelja in vse tranzite, je lahko pogoj tudi cepljenje 
proti Covid-19- v tem primeru se necepljenim udeleženec ne more udeležiti akcije in se mu tudi 
vplačila ne povrnejo (odvisno od trenutne epidemiološke slike v času odprave). 

▪ Rok prijave je 20. 12. 2021 

Odpovedni pogoji 

▪ spremembe in odpovedi so možne do 20. 12. 2021. 
▪ do 1. 6. 2022  je možna zamenjava imena udeleženca, ki jo poišče udeleženec sam. 
▪ po 1. 6. 2022  odjava ni možna oziroma organizator ne vrne vplačanega zneska. V primeru odpovedi 

Jamboreeja  s strani organizatorja zaradi razlogov, na katere organizator ne more vplivati (teroristična 
dejanja, vojne, naravne nesreče, epidemije...), si organizator pridržuje pravico, da odpravam ne vrne 



 

 

nobenega vplačila. Skladno s tem je mogoča povrnitev stroškov udeležencem le v znesku, ki ne 
vključuje že plačane tabornine organizatorju in nastalih stroškov pri organizaciji odprave do dneva 
odpovedi. 

ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI POTOVANJA 
Za zavarovanje rizika odpovedi se bo odločil vsak udeleženec sam. Zavarovati je mogoče stroške potovanja 
(letalske karte, tabornino in potovajne po Koreji) za primer, če zavarovanec odpove potovanje in/ali se ga ne 
more udeležiti zaradi osebnih okoliščin, ki so nastali po sklenitvi zavarovanja. Natančnejši pogoji zavarovanja 
bodo znani, ko bomo lahko pripravili ponudbo, vendar ne prej, kot eno leto pred potovanjem. Cena zavarovanja 
bo približno 80 €.  

UDELEŽENCI & VODNIKI 

Starostna omejitev  

Udeleženci so lahko vsi, rojeni med 22. 7. 2005 in 31. 7. 2009.  

V odpravo se prijavijo posamezni udeleženci in vodniki, ki jih v vode razporedimo v vodstvu odprave. 
Organizatorji zahtevajo vode s točno 9 udeleženci in 1 vodnikom. Če bo končno število prijavljenih takšno, da 
vodov ne bomo mogli sestaviti po željah organizatorjev, ne moremo obljubiti udeležbe zadnjim prijavljenim. V 
tem primeru bo uvedena čakalna lista za primer odpovedi koga od udeležencev. Šteje vrstni red prijav. 

VODNIKI  

Vodniki morajo biti rojeni pred 22. 7. 2005, torej so v času Jamboreeja polnoletni. 

Pogoji za vodnike  

Opravljati vlogo vodnika na dogodku, kot je Svetovni Jamboree, je velika odgovornost. Zato pričakujemo, da 
kandidati za vodnike aktivno delujejo na področju Programa za mlade ZTS, imajo opravljen vodniški tečaj ter 
izkušnje pri delu z MČ, GG ali PP. Med kandidati bo vodstvo odprave po pregledu prijavnic izbralo posameznike, 
ki bodo prevzeli vlogo vodnika. Vplačilo prvega obroka se opravi šele po potrditvi, da je prijavljeni izbran za 
vodnika. Vsi ostali se boste lahko Jamboreeja udeležili kot člani mednarodnega osebja (IST). 

MEDNARODNO OSEBJE (IST)  

Člani prostovoljnega osebja morajo biti rojeni pred 22. 7. 2005.  

Zaradi usposabljanja, postavljanja in pospravljanja, morajo biti člani mednarodnega osebja prisotni dva dni pred 
dogodkom in ostanejo še en dan po dogodku, točni datumi pa so odvisni od dela, ki ga prostovoljec opravlja. 
Strošek mednarodnega osebja je tabornina in skupna oprema odprave, ostalo si udeleženci organizirajo sami. 
 

OPERACIJA K 

Organizatorji se trudijo omogočiti udeležbo čim širšemu krogu udeležencev, zato s podporo vlade Republike 
Koreje krijejo stroške letalske vozovnice in tabornine do 9 udeležencem in enemu vodniku, ki zaradi finančnega 
položaja ne morejo sami kriti vseh stroškov. Udeleženci se lahko v izbor za operacijo K prijavijo preko spletnega 



 

 

obrazca do 26. 11. 2021, nato pa bodo obveščeni o (ne)izboru. Podrobnejše informacije so na voljo v prijavnem 
obrazcu. 

Izbor udeležencev bo opravilo vodstvo odprave, rezultati ne bodo javno znani. Udeleženci bodo v mešanih vodih 
in ne bodo v ničemer obravnavani drugače od ostalih udeležencev. Organizacija bo z osebnimi podatki ravnala 
skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov v Zvezi tabornikov Slovenije. 

PRIJAVE 

Prijave za udeležence in mednarodno osebje potekajo po spodnjih navodilih. 

Prijave so odprte do 20. 12. 2021 in so zavezujoče, to pomeni, da je prijavljeni udeleženec dolžan poravnati 1. 
obrok! Odjave brez finančnih posledic so možne le do 20. 12. 2021!  
 
Prijava velja z ustrezno izpolnjeno elektronsko prijavnico s pripetimi zahtevanimi dokumenti (podpisana 
prijavnica in podpisana izjava načelnika oz. starešine). 
 
 
Elektronska prijavnica za VSE (udeležence, vodnike, IST, operacijo K (udeleženci in vodniki) se nahaja na tej 
povezavi. 

 

Splošna uredba o varstvu podatkov (SUVP) oz. General Data Protection Regulation (GDPR) je v maju 2018 prinesla 
nova pravila in obveznosti za organizacije, ki pri svojem poslovanju obdelujejo osebne podatke, zato potrebujemo 
za vsakega udeleženca podpisano Prijavnico na akcijo.  

S podpisom načelnika ali starešine rodu iz katerega udeleženec prihaja, vodstvo rodu za udeleženca/ko jamči, da 
je ta seznanjen/a s pogoji za udeležbo ter, da bo deloval/a v skladu z načeli organizacije in taborniškimi zakoni.  

Izjavo najdete na koncu dokumenta. 

PLAČILA 

Roki in predvideni zneski obrokov za plačila so zapisani v spodnji tabeli. Natančni zneski bodo znani naknadno, 
saj so odvisni od trenutne situacije na trgu (stroški prevoza, stoškov potovanja po Koreji itd.). Odstopanje končne 
cene pa je možno do 100 € od predvidene. 

 Udeležba z odpravo 
Udeležba brez 

odprave 

 udeleženci vodniki operacija K Mednarodno osebje 
- IST 

1. obrok – do 14.1.2022 600 € 600 € 300 € 300 € 

2. obrok – do 20.5.2022 700 € 600 € 300 € 300 € 

3. obrok – do 20.11.2022 700 € 800 € 300 € 350 € 

4. obrok – do 20.2.2003 600€ / 200 € / 

     

https://jamboree.taborniki.si/prijavnica/
https://jamboree.taborniki.si/prijavnica/


 

 

Celotna cena 2600 € 2000 € 1100 € 950 € 

Znesek zadnjega obroka za tiste, ki potujejo z odpravo, je okviren in se lahko še spremeni. O nekaterih 
podrobnostih se bomo dogovorili na skupnih srečanjih (npr. trajanje potovanja, skupna oprema, kraji, ki jih 
želimo obiskati …), od tega pa bo odvisna višina zadnjega obroka. Vodstvo odprave bo usmerilo vse moči v nižanje 
predvidenega zneska. Točne informacije bodo sporočene udeležencem pred rokom za plačilo. 

Podatki za plačilo 

Ime prejemnika: Zveza tabornikov Slovenije 
Naslov: Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana 
TRR: SI56 0201 0001 4142 372 

Sklic: 00 2001 - številka članske izkaznice udeleženca (obvezno). 

V namen napišite: JAMBOREE 2023 in »ime in priimek udeleženca«. 

 

Cena vključuje 

1. Tabornino na Jamboreeju 2023: 

▪ programske aktivnosti in prireditve, 
▪ prehrano, 
▪ prevoze, 
▪ skupno taborno opremo (kuhinje, ponjave, mize, klopi, plin), 
▪ prvo pomoč, 
▪ osebno opremo, ki jo zagotovi organizator (individualni šotor in podloga za spanje), 

▪ komplet za udeležence (rutica, našitek, priročnik, ID kartica). 

2. Stroške potovanja po Koreji: 
▪ potne stroške, 
▪ prehrano, 
▪ bivanje, 
▪ vstopnine, 
▪ ostalo skupno opremo. 

3. Drugo: 

▪ stroške administracije, 
▪ nezgodno zdravstveno zavarovanje (predvidoma Vzajemna tujina – svet), 
▪ osnovno opremo: dva našitka in rutko, 
▪ pripravljalna srečanja udeležencev (2 x 1 –2 dni), 
▪ rezervo in DDV. 

DODATNE INFORMACIJE 
Informacije o jamboreeju in odpravi bodo na voljo na spletni strani  jamboree.taborniki.si. Če vas zanima še kaj, 
kar v razpisu ni napisano, nas lahko kontaktirate prek e-poštnega naslova jamboree@taborniki.si. 
 
 
        Vodji odprave WSJ 2023 

Gregor Robič- Tihi in Jure Ausec- Bajs 
 
 

https://jamboree.taborniki.si/
mailto:jamboree@taborniki.si


 

 

 

IZJAVA NAČELNIKA ALI STAREŠINE IN UDELEŽENCA 
ZA UDELEŽBO NA SVETOVNEM SKAVTSKEM JAMBOREEJU – KOREJA 2023 

 
 
Spodaj podpisani(a):   

Načelnik/načelnica/starešina rodu:  
  
  

izjavljam, da 
 
 
 

      (ime in priimek udeleženca/člana osebja) 

 
 
deluje v skladu z načeli organizacije in taborniškimi zakoni.  

  

Načelnik oz. starešina:    ŽIG: 

    

    
 

....   .... .... ....                         ....   .... .... ....                         ....   .... .... ....                         ....   .... .... ....                          
 

 
 
Spodaj podpisani(a):   
      (ime in priimek udeleženca/člana osebja) 

 
izjavljam, da sem seznanjen/a s pogoji za udeležbo ter, da bom deloval/a v skladu z načeli 
organizacije in taborniškimi zakoni.  

V kolikor vodstvo odprave ugotovi, da udeleženec/član osebja ne opravlja svojih dolžnosti, ne deluje v 
skladu z dogovorjenimi pravili ali krši taborniške zakone, ga lahko kadarkoli izključi iz odprave brez 
povračila že vplačanih zneskov in izrednih stroškov, nastalih zaradi izključitve.  
 
  
Udeleženec:    

    
 

  
 

 
 
Kraj in datum: ___________________________  
 

 



 

 

PRIJAVA NA AKCIJO - UDELEŽENCI 
»WORLD SCOUT JAMBOREE 2023, KOREJA«, 25. 07. – 13. 08. 2023  

 
PODATKI O KANDIDATU ZA ČLANA (V NADALJEVANJU ČLAN):  
IME IN PRIIMEK:    

NASLOV, POŠTNA ŠTEVILKA IN 
POŠTA:  

  

DATUM ROJSTVA:    

E-POŠTNI NASLOV:    

TELEFONSKA ŠTEVILKA (GSM):     

   
a. Mladoletni člani (ob prijavi) 

IME IN PRIIMEK (STARŠA OZ. ZAKONITEGA 
ZASTOPNIKA):  

  

E-POŠTNI NASLOV:    

TELEFONSKA ŠTEVILKA (GSM):     

  
b. Zdravstvena stanja  

Zdravstvene posebnosti člana, ki so lahko potencialno nevarne (kot npr. alergije ali druge oblike bolezenskih 
stanj) pri udejstvovanju v aktivnostih na akciji):  

  

 
c. Zavarovanje rizika odpovedi potovanja 

Želim zavarovati stroške potovanja v vrednosti cca 80 EUR. Natančnejši pogoji zavarovanja bodo 
znani eno leto pred potovanjem, o čemer vas bomo obvestili in takrat boste vplačali zavarovanje.  

DA  NE 

(obkroži) 

 

d. soglasja   
Kot član oz. kot starš oz. zakoniti zastopnik člana se strinjam, da se me / člana fotografira med 
taborniškimi aktivnostmi in da se lahko te fotografije javno objavijo v taborniških medijih (digitalni in 
družbeni kanali ter v reviji Tabor in drugih tiskovinah rodu, območne organizacije in Zveze tabornikov 
Slovenije) izključno za namene promocije taborniških dejavnosti v javnosti. Soglasje se lahko 
kadarkoli prekliče.  

DA  NE 

(obkroži) 

Kot član oz. starš oz. zakoniti zastopnik člana se strinjam, da se portretna fotografija člana lahko 
objavi na digitalnih in družbenih kanalih ter v reviji Tabor in drugih tiskovinah rodu, območnih 
organizacij in Zveze tabornikov Slovenije. Soglasje se lahko kadarkoli prekliče.  

DA  NE 

(obkroži) 

 
S podpisom soglašam in dajem privolitev za obdelavo osebnih podatkov skladno z Uredbo EU 2016/679, kot 
izhaja iz točke d) te izjave.  
 
Kraj in datum:_______________________________ 

 
 
Član mlajši od 18 let:  

   
 
Član starejši od 18 let  

      
(Podpis starša)    (Podpis člana)  

 


