43. PLANINSKI TABOR

DOVJE 2007
RAZPIS
Mladinski odsek Planinskega društva Vrhnika razpisuje prijavo za planinski tabor, ki bo od 1.8. do 10.8. 2007. Tabor bo
na Dovjem pri Mojstrani. V taboru je poskrbljeno za bivanje v šotoru, hrano, topel tuš, prostor za igre, čudovit razgled
na okoliške hribe.
NAMEN
•
•
•
•

Tabor je namenjen vsem mladim planincem iz osnovne šole (učenci od 3. razreda dalje).
Namenjen je tistim, ki si želijo spoznati še kaj drugega kot beton, asfaltno džunglo, računalnik in mobitel.
Vsem, ki jim spanje v šotoru pomeni izziv in veselje.
Vsem, ki bi želeli spoznati zadnje koščke neokrnjene narave, se preizkusiti v plezanju …

PROGRAM
Predvidene planinske ture:
•
•
•
•

Kepa (2139 m)
Dovška Baba (1891 m)
Jerebikovec (1593 m)
Stenar (2501 m)

•
•
•
•

Brinova glava (1586 m)
Golica (1836 m)
Vrtaški vrh – Sleme (2077 m)
Rajske livade – Martuljški slapovi (1000 m)

Ture so okvirne in jih bomo prilagajali težavnostnim stopnjam udeležencev ter vremenskim razmeram.
CENA
Cena 10-dnevnega taborjenja je 126,00 € (30.194 Sit). V ceno so vračunani stroški: prevoza, prehrane, namestitve,
vodstva in organizacije. Stroške taborjenja lahko poravnate v treh obrokih, vendar najpozneje do 20. julija 2007.
SESTANEK ZA UDELEŽENCE TABORA
Informativni sestanek bo v torek, 5. junija ob 19.00 uri na OŠ Ivana Cankarja, Lošca 1, v učilnici 4.h razreda.
Vabljeni so vsi udeleženci in njihovi starši. Pregledali bomo program taborjenja, se seznanili z opremo, spoznali boste
tudi mladinske vodnike, ki bodo sodelovali pri vodenju tabora.
Starši, prosimo vas, da nas po sestanku obvestite o morebitnih otrokovih zdravstvenih težavah (alergija, astma,
močenje postelje, jemanje zdravil).
ODHOD IN PRIHOD
Odhod na taborjenje bo:
Vrnitev na Vrhniko bo:

1. avgusta 2007 ob 8.00 izpred OŠ Ivana Cankarja na Lošci 1.
10. avgusta 2007 ob 17.00 pred OŠ Ivana Cankarja na Lošci 1.

PRIJAVE
Prijavite se lahko vsak četrtek od 20.00 do 21.00 na PD Vrhnika, Tržaška cesta 11 (nad bivšo trgovino Metro). Ob
prijavi boste dobili tri položnice za plačilo tabora. Zadnji rok prijave je 30. junij 2007.
Osnovnošolci na OŠ Ivana Cankarja:

Osnovnošolci na OŠ Antona Martina Slomška:

•
•
•

•

razredna stopnja: ga. Marinka Švigelj (tajnica),
predmetna stopnja: ga. Zdenka Bizjak (tajnica)
podružnica Drenov Grič: ga. Katarina Lenarčič

ga. Barbara Širok (tajnica)

SEZNAM OBVEZNE OPREME
nahrbtnik
čutarica
dežnik
blazina ali armafleks
spalna vreča
posoda za hrano in pijačo
jedilni pribor
brisače in toaletni pribor
svetilka
anorak ali bunda
volnene in bombažne nogavice
trenirka
pohodne hlače

spodnje perilo
majice s kratkimi rokavi
debel in tanjši pulover
kratke hlače in kopalke
športni copati in natikači
vrvica za perilo
ščipalke
planinski čevlji
potrjena zdravstvena kartica
planinska izkaznica s plačano članarino za leto 2007 !!!
fotokopije položnic ali izpisek iz Klik-a/SKB NET o plačilu
tabora

INFO
Informacije o letošnjem taboru lahko dobite tudi na internetni strani: www.pd-vrhnika.si/

PRIJAVNICA
za planinski tabor na Dovjem pri Mojstrani 2007
Ime in priimek udeleženca: ______________________________________________________________
Naslov udeleženca: _____________________________________________________________________
Datum rojstva: _________________________________________________________________________
Telefon staršev:
doma _________________________________________________________________________________
služba ________________________________________________________________________________
mobitel _______________________________________________________________________________
Številka položnice:
1. ___________________________________________
2. ___________________________________________
3. ___________________________________________

Podpis staršev: _______________________________

