INFO
TC MARINDOL
Z najemom podpreš delovanje
kranjskih taborniških rodov.

Taborniški center Zveze tabornikov občine Kranj, predstavlja
idealno lokacijo, s pravo kombinacijo ugodja in pristnega stika z
naravo.
Bivanje je možno pod platnenimi strehami na travniku ob stavbi
ali v domu, ki je za najem na voljo v vsakem letnem času. Objekt
ima površino okoli 400 m2.
Za program in prehrano lahko poskrbimo mi ali vi, kakor se boste
odločili.

LEŽIŠČA

V DOMU:
65 ležišč v 6 sobah
ločene toalete in tuši
manjši prostor za dejavnosti in večja jedilnica
POD PLATNENO STREHO:
66 ležišč v 22 šotorih z dvignjenimi ležišči
zunanje toalete, umivalnica in tuši
zunanja pokrita jedilnica
dodatnih 30 šotorov je možno postaviti na
travnatem igrišču ob domu

www.marindol.si

LEŽIŠČA
PROSTORI

KUHINJA
z vsem potrebnim inventarjem za kuhanje in
serviranje hrane v velikih količinah
VEČJI OSREDNJI PROSTOR V DOMU
jedilnica
mize in klopi
televizor, projektor, internet
VODNIŠKA SOBA
manjši prostor s šolsko tablo in omizjem
mala taborniška knjižnica
KONJUŠNICA
manjši prostor s krušno pečjo
pokrito omizje spredaj za dejavnosti
večji del predstavljajo pokrita zunanja umivalnica,
WC-ji in tuši
KOZOLEC
zunanja jedilnica ali velik pokrit prostor za
dejavnosti
PROSTOR ZA ZBOR
travnik z jamborom za zastavo
TABORNI OGENJ
ognjišče s sedišči
VEČNAMENSKO TRAVNATO IGRIŠČE
v velikosti nogometnega igrišča
košarkarki koš
plezalna stena
možnost dodatnega tabornega prostora
UREJENA POT DO KOLPE
5 minut hoje do reke
urejeno kopališče v bližini

www.marindol.si

LEŽIŠČA
PROGRAM

Taborniki iz kranjskih rodov lahko pripravimo in
izvedemo raznolike dejavnosti za vaše udeležence.
Največ izkušenj imamo s pripravo programa za
šole v naravi, taborjenj in raznih tečajev.
Nekaj idej, kaj vse lahko poteka v Marindolu:
TEAMBUILDING
ŠOLA V NARAVI
POLETNI TABOR
TEČAJ
SINDIKALNO SREČANJE
POROČNE ZABAVE
Radi bomo ugodili vsem vašim željam in
prilagodili program vašim potrebam.
Verjemite, pri nas vam bo lepo!

OPREMA
OPREMA

kanuji in rešilni jopiči
kolesa
lokostrelska oprema, pikado
orientacijske karte po okolici
športni pripomočki

www.marindol.si

KONTAKT

Danilo Kodrič
kodric.danijel@gmail.com
031 827 588

ZVEZA TABORNIKOV
OBČINE KRANJ
Sedež: Cesta Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj
Transakcijski račun: SI56 0510 0801 0532 737
BIC-koda: ABANSI2X
Id. št. za DDV: SI56830793 (smo davčni zavezanci)
Matična številka: 5129044000
zto.taborniki.net

