
ROCK`N LOOOL POČITNICE (Glasbeno-
rekreacijski 3-dnevni tabor z Glasbeno šolo 

Lipičnik) 
 

1. termin: 9. – 11. 7. 2017 
2. termin: 12. – 14. 7. 2017 
3. termin: 16. – 18. 7. 2017 
4. termin: 19. – 21. 7. 2017 

 
 
KDO SMO? 
Smo zasebna glasbena šola s skoraj 25. letno tradicijo, ki 
deluje na območju Novega mesta, Metlike in Grosuplja. 
Vsako šolsko leto se pri nas šola blizu 200 učencev, med 
počitnicami pa organiziramo aktivnosti za mlade. Letošnji 
glasbeno - rekreacijski tabor pripravljamo v CŠOD LIPA v 
Črmošnjicah v Beli krajini. 
 

 

CŠOD LIPA (Center šolskih in obšolskih 
dejavnosti Lipa) 

 

 
 
Kot že omenjeno, se CŠOD LIPA nahaja v Črmošnjicah v 
Beli krajini. Bela krajina je pretežno kraška pokrajina med 
Gorjanci, Kočevskim rogom in Kolpo. Črmošnjiška dolina 
leži na severu Bele krajine, v občini Semič, ob cesti 
Črnomelj – Dolenjske Toplice, v goratem obrobnem 
predelu Kočevskega roga in Gorjancev. Le 4 km od vasi, 
kjer bomo nastanjeni, v zimskem času obratuje 
Smučarski center Gače. S kolesi, peš ali prevoznimi 
sredstvi se lahko odpravimo na raziskovanje bližnjih 
vrhov in gozdov (ponujajo se nam zanimive učne poti) ali 
do kopališča v Dolenjskih Toplicah.  
 

 
 
Center ponuja lično urejene sobe (spalnice), kopalnice, 
jedilnico (poln penzion), učilnice, zunanje igrišče, kurišče, 
igrala, peskovnik, mini golf, namizni tenis… 
 

 
 

 
  

 
 
Ob prihodu najprej spoznamo dom, Lipin red in uredimo 
sobe. 



 
 
AKTIVNOSTI 
Na dan prihoda se zberemo  ob 10h, sledi nastanitev, 
spoznavanje, prve aktivnosti, kosilo… 
Skozi ves dan bodo potekale vodene delavnice in 
rekreacijske dejavnosti. Glasbene programe bodo izvajali 
glasbeni učitelji Glasbene šole Lipičnik, ki so hkrati tudi 
člani raznih glasbenih zasedb. Udeleženci bodo glede na 
predznanje razdeljeni v skupine, le te pa bodo opravljale 
različne delavnice: 
 

1. Glasba (pop/rock skupine / orkester / 
pevski zbor / tolkalske zasedbe) 

2. Rekreacija  (igre z žogo / raziskovanje 
narave / pohod) 

3. Ostala umetnost (ples, likovne delavnice / 
ustvarjalne delavnice – poslikave, risanje 
stripov) 

4. Prosti čas (taborni ogenj / igranje v 
peskovniku / minigolf / družabne igre…) 

 
 
Na dan odhoda se nam bodo med 17h in 18h pridružili 
starši oziroma skrbniki, katerim se  bomo predstavili s 
krajšim zaključnim programom. Ob zaključku vsak 
udeleženec prejme tudi diplomo 
 
KOMU JE TABOR NAMENJEN? 
Tabor je namenjen dekletom in fantom, starim od 8 do 
20 let, ki radi aktivno preživljajo svoj prosti čas.  
Udeleženci bodo razdeljeni v skupine glede na starost in 
glasbeno predznanje. Vabljeni ste tako tisti, ki se boste z 
glasbili srečali prvič, kot tudi tisti, ki že obiskujete 
glasbene programe v javnih ali zasebnih glasbenih šolah. 
Predvsem so dobrodošle amaterske glasbene skupine 
(različnih zvrsti), ki bodo pod strokovnim vodstvom 
nadgradile in utrdile svoje glasbeno znanje.  
 

 
 
 

KAJ MORAM IMETI S SABO? 
-Lasten inštrument (razen klaviatur in bobnov), v kolikor 
že kaj igraš 
-Posteljnino, brisačo in toaletne pripomočke 
-Zdravstveno in osebno izkaznico 
-Topla oblačila in obutev za šport 
-Kremo za sončenje, sredstva proti klopom in komarjem 
-Kapo s ščitnikom, stekleničko za vodo, nahrbtnik 
-Po želji: družabne igre, knjige… / slane prigrizke 
-Žepnino za sladoled in pico (cca 10eur) 
 
CENA TABORA IN POGOJI PLAČILA: 
Cena tabora znaša 140 eur. Od tega se 40 eur plača ob 
prijavi (po položnici v juniju). Možno je plačilo v dveh 
obrokih (prvi obrok se obračuna skupaj s prijavnino v 
juniju in znaša 90 eur), vendar morata biti oba obroka 
poravnana pred pričetkom izvajanja tabora. 
 
CENA VKLJUČUJE:  
-vodene aktivnosti in delavnice (glasba, rekreacija, ostala 
umetnost), varstvo, nočno dežurstvo 
-2 polna penziona  
-sadje in pijača na voljo skozi ves dan 
-kvalitetni mentorji in animatorji 
-uporaba ozvočenja in glasbil Glasbene šole Lipičnik 
-zaključni nastop in diplomo… 
 
*Udeleženec lahko na počitnicah ostane tudi cel teden, 
saj so delavnice vsak dan nekoliko drugačne.  
 (V tem primeru je cena tabora 260 eur, vključuje 5 
polnih penzionov, prijavnina znaša 60 eur, prvi obrok pa 
160 eur.) 
 
PRIJAVE IN POGOJ ZA IZVAJANJE TABORA: 
Prijave sprejemamo do 15. 6. 2017 oziroma do 
zasedenosti mest. Izpolnjeno in podpisano prijavnico je 
potrebno oddati na naslov Glasbena šola Lipičnik, Gaj 4, 
8351 Straža, ali na gslipicnik@siol.net. Minimalno število 
udeležencev za izvajanje tabora je 20. 
 Prijavnice na:  www.glasbena-sola-lipicnik.si . 
 



PRIJAVNICA 
 
PODATKI O UDELEŽENCU 
Ime in priimek: 
_________________________________ 
Ulica in hišna številka: 
_________________________________ 
Poštna številka in kraj: 
_________________________________ 
Datum rojstva: 
_________________________________ 
Telefon starša / skrbnika (doma, GSM): 
_________________________________ 
Glasbeno predznanje: 
_________________________________ 
Morebitne zdravstvene ali druge 
posebnosti:  
_________________________________
_________________________________ 
TERMIN:__________________________ 
 
PODATKI O PLAČNIKU  
Ime in priimek: 
_________________________________ 
Naslov: 
_________________________________ 
 
S podpisom prijavnice se udeleženci in starši / skrbniki 
strinjamo s pravilnikom (v nadaljevanju). 

Podpis (staršev ali skrbnikov): 
_________________________________ 

Prijavnico lahko pošljete po elektronski 
pošti na naslov: gslipicnik@siol.net ali po 
pošti na naslov: Glasbena šola Lipičnik, 
Gaj 4, 8351 Straža najkasneje do 
15.6.2017 oziroma do zasedenosti mest.  
 
 
ŠE NAŠ PRAVILNIK:  
 
Udeleženci (oziroma njihovi starši/skrbniki) 
tabora se strinjamo z navedenim pravilnikom: 
 

1. Udeleženci tabora morajo imeti urejeno 
zdravstveno zavarovanje. 

2. O morebitnih posebnostih (alergijah / 
dietah / bolezenskih stanjih) je 
potrebno predčasno obvestiti 
organizatorja tabora. 

3. Udeleženec se lahko udeleži vseh 
aktivnosti v okviru tabora in vozi z 
organiziranimi prevozi. 

4. Organizator lahko kot prevozno 
sredstvo uporabi tudi lasten prevoz. 

5. Udeleženec sam odgovarja za svoje 
osebne stvari in vrednostne predmete, 
ki jih bo prinesel s seboj. 

6. Organizator in sodelavci tabora ne 
nosijo odgovornosti za poškodbe in 
bolezni otrok v času trajanja tabora. 

7. Organizator lahko (na svoji spletni strani 
ali družabnih omrežjih ter za potrebe 
promocije) objavi primerno slikovno, 
video in zvočno gradivo udeležencev 

tabora. Ne sem pa objavljati osebnih 
imen in ostalih podatkov o udeležencih.  

8. V kolikor udeleženec tabora 
kontinuirano krši pravila in red tabora 
ali se do ostalih udeležencev tabora 
vede agresivno ter ogroža njihovo 
zdravje, lahko organizator odloči, da 
mora udeleženec tabor zapustiti. Vsi 
stroški povezani s tem se zaračunajo 
staršem oziroma skrbnikom, vplačana 
sredstva se ne povrnejo. 

9. V primeru odpovedi tabora s strani 
udeleženca se prijavnina ne vrača. 

10. Obiski udeležencev tabora niso 
dovoljeni. Prav tako v času izvajanja 
aktivnosti niso dovoljeni mobilni 
telefoni, tablični računalniki… (le ti bodo 
dovoljeni v prostem času). 

11. Tabor se ne izvaja, če je prijavljeno 
premalo udeležencev. 

 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZATOR: 
Glasbena šola Lipičnik, zavod za glasbeno 
izobraževanje in kulturo, Gaj 4, 8351 Straža 
Matična št.: 7079044000 
Davčna št.: SI 37177424 
Kontakt: 051 361 195 / 051 629 555 
www.glasbena-sola-lipicnik.si 
e-mail: gslipicnik@siol.net 


