http://strk.modelarji.si/2011.

Tam najdeš tudi
bilten tabora v
obliki fotostripa
in video
posnetke!!

MODELARSKI TABOR

Da ti v počitnicah ne bo dolgčas!

Od 13. do 18. avgusta 2012

Osnovna šola I, Murska Sobota
Podpirajo:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport
Mestna občina Murska sobota

Zveza organizacij za tehnično kulturo
Regionalni center Murska Sobota

Datum .................................................... Podpis .......................................................................................

Prispevek za stroške prehrane in bivanja udeleženca 140 (za udeležence iz občin iz Pomurja 120) EUR
bom poravnal najkasneje do 1.8.2012 s plačilom na transakcijski račun Društva modelarjev Pomurja
številka 02340-0253835512.

Potrjujem, da sem seznanjen s programom tabora in dovoljujem organizatorjem tabora, da udeleženca
vključijo v vse predvidene aktivnosti.

na modelarskem taboru 'ŠTRK 2012', ki bo potekal od 13. do 18. avgusta 2012 na OŠ I v Murski Soboti.

potrjujem udeležbo otroka .........................................................................................................................

Podpisani ...................................................................................................................................................

Izjava staršev oz. skrbnikov:

'ŠTRK 2012'
Pridruži se nam v drugi polovici avgusta!

DA TI MED
POČITNICAMI
NE BO DOLGČAS!
Vabimo vas, da si nekaj utrinkov lanskega
modelarskega tabora ogledate na spletnih straneh
tabora, ki so jih udeleženci sami urejali ob večerih po
koncu delovnega dneva. Najdete jih na naslovu:

INFO: - Društvo Modelarjev Pomurja, Feri Gomboc 041 754 402, Bogdan Lemut 041 210 144
- e-pošta: strk@modelarji.si

http://strk.modelarji.si/2012

OBRNITE 

Datum ..................................................... Podpis udeleženca tabora .......................................................

K udeležbi na taboru so povabljeni učenci iz vse
Slovenije, v primeru večjega števila prijavljenih, pa
bodo imeli prednost osnovnošolci iz Pomurja.

Izjava udeleženca: Podpisani potrjujem, da bom spoštoval pravila tabora, navodila mentorjev in delal v skladu z njimi.

s pripisom 'ZA MODELARSKI TABOR'

Šola .................................................................................................................................. Razred ...........

Društvo modelarjev Pomurja
Kupšinci 4a
9000 MURSKA SOBOTA

Telefon ............................................................................ E-pošta ...........................................................

Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov:

.......................................................................................... Občina ...........................................................

Vsak udeleženec tabora bo izdelal svoj
tekmovalni letalski model, ki mu bo ostal kot
spomin na tabor. Letalski model je primeren
za tekmovanja prosto letečih letalskih
modelov v kategoriji F1H po športnem
pravilniku Mednarodne letalske zveze - FAI.

Rok za prijave je: 15. julij 2012
Prispevek 140,00 EUR (za udeležence iz občin
iz Pomurja 120 EUR) bo pomagal pokriti stroške
prehrane in bivanja, nakažete pa ga lahko do
1.8.2012 na račun Društva Modelarjev
Pomurja številka 02340-0253835512.

Domači naslov ...........................................................................................................................................

Tabor bo organiziran za do 20 udeležencev,
za katere bosta urejena bivanje in prehrana,
v strokovnem delu pa ga bodo vodili mentorji
- člani in sodelavci Društva modelarjev
Pomurja s podporo pedagoških delavcev OŠ I
iz Murske Sobote in v sodelovanju s
predavatelji - strokovnjaki s posameznih
vsebinskih področij. Poleg strokovnega dela
bo tabor tudi priložnost za spoznavanje
okolice ter druženje in zabavo udeležencev
med številnimi dejavnostmi v prostem času.
V dejavnosti tabora bodo, kolikor bo to
mogoče, vključeni tudi starši udeležencev.

VSEBINA:
IZOBRAŽEVALNO - TEORETIČNI DEL:
- osnove varstva pri delu
- uvod v letalsko modelarstvo
- aerodinamika in letalska tehnika
- osnove meteorologije
- predstavitev toplo zračnega balonarstva in
motornega zmajarstva
PRAKTIČNI DEL
- izdelava prosto letečih letalskih modelov
- pomoč pri popravilu starejših modelov
- uvajanje v osnove letenja z modeli
- trening tehnik vodenja modelov
PROSTOČASNE DEJAVNOSTI
- športne igre, kopanje na kopališču, pohod
- tekmovalna predstavitev izdelanih modelov
- tekmovanje z letali iz papirja

Ime in priimek ....................................................................... Datum rojstva .............................................

Društvo modelarjev Pomurja tudi med
poletnimi počitnicami šolskega leta 2011/12
organizira poletni tabor-delavnico letalskega
modelarstva za osnovnošolce. Tabor 'ŠTRK
2012' bo potekal v prostorih Osnovne šole I
v Murski Soboti in na več lokacijah v okolici
od ponedeljka, 13. do sobote, 18. avgusta
2012. Osnovna tema poletnega tabora za
učence zadnjih petih razredov devetletne
osnovne šole bo spoznavanje sveta
letalskega modelarstva, predvsem prosto
letečih letalskih modelov.

PRIJAVNICA za udeležbo na modelarskem taboru 'ŠTRK 2012'

MODELARSKI TABOR 'ŠTRK 2012'

