44. MLADINSKI PLANINSKI TABOR BOHINJ 2008
RAZPIS
Mladinski odsek Planinskega društva Vrhnika razpisuje prijavo za planinski
tabor, ki bo od 1.8. do 10.8.2008. Tabor bo v Bohinju. Tabor je namenjen
vsem mladim planincem iz osnovne šole (učenci od 3. razreda dalje, stari 8
let).
KAJ TE ČAKA NA LETOŠNJEM TABORJENJU
•
•
•
•
•
•
•

spoznati še kaj drugega kot beton, asfaltno džunglo, računalnik in
mobitel,
prijetni dnevi v naravi in noči pod platneno streho,
hoja v gore in nova gorniška znanja,
igre v naravi, igre brez meja, zabavni večeri ob tabornem ognju,
planinski krst,
preizkušnja v plezanju v naravni steni,
kopanje v Bohinjskem jezeru,
spoznavanje novih prijateljev.

PREDVIDENE PLANINSKE TURE
•
•
•
•
•

Bogatin(1977 m)
Pršivec (1761 m)
Koča pri Triglavskih jezerih
(1685m)
Vogel (1540 m)
Črna prst (1844 m)

•
•
•

Studor (1002 m)
Peč (719 m)
Rodica (1966 m)

•
•

Vogar (1014 m)
Komna (1520 m)

Ture so okvirne in jih bomo prilagajali glede na kondicijsko pripravljenost
otrok. Ponavadi se razdelimo vsaj v dve skupini (glede na starost,
kondicijsko pripravljenost).
CENA
Cena 10 dnevnega taborjenja je 135,00 eur. Za drugega otroka v družini 90
eur. V ceno so vračunani stroški: prevoza, prehrane, namestitve, stroški
organizacije, obraba opreme, taborna spominska majica, CD s slikami.
SESTANEK ZA UDELEŽENCE TABORA
Informativni sestanek bo v četrtek, 17. julija ob 20.00 uri v pisarni
Planinskega društva (Tržaška 11, nad trgovino LIKO). Udeležba je obvezna!
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, zdravila).
ODHOD IN PRIHOD
Odhod: 1. avgusta 2008 ob 8.00 izpred OŠ Ivana Cankarja na Lošci 1.
Prihod na Vrhniko: 10. avgusta 2008 ob 17.00 pred OŠ Ivana Cankarja na
Lošci 1.

SEZNAM OBVEZNE OPREME
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nahrbtnik,
čutarica (1,5 l ali
plastenke po 0,5 l),
dežnik,
blazina ali armafleks,
spalna vreča,
posoda za hrano in
pijačo,
jedilni pribor,
brisače in toaletni
pribor,
svetilka,
kapa in rokavice,
anorak in bunda,

•
•

pohodne hlače,
spodnje perilo,

•
•
•
•

majice s kratkimi rokavi,
debel in tanjši pulover,
kratke hlače in kopalke,
športni copati in natikači,

•
•

vrvica za perilo,
ščipalke,

•
•
•

volnene in bombažne
nogavice,
trenirka,

•

planinski čevlji,
potrjena zdravstvena izkaznica,
fotokopije položnic ali izpisek iz Klik-a
o plačilu tabora,
planinska izkaznica s plačano članarino za
leto 2008.

OSTALO
•
•

•
•

•
•

Obiski na taboru niso zaželjeni, ker pri otrocih ponavadi povzročijo
domotožje, hkrati pa zmotijo delo v taboru.
Stvari, ki jih otroci vzamejo s seboj, naj bodo podpisane ali kako
označene. Otrok naj sodeluje pri pripravi svoje prtljage, da bo vedel
kaj vse ima s seboj.
Pred odhodom v tabor naj otrok planinske čevlje, če so novi, dobro
uhodi.
Zadnja leta opažamo, da nekateri otroci prihajajo na tabor kondicijsko
slabše pripravljeni. Da se bo otrok na izletih dobro počutil, potrebuje
nekaj kondicije. Udeleženec naj bi do odhoda v tabor zmogel 3 do 4 ure
vzpona (v umirjenem tempu in z nekaj počitki, seveda).
Zaželjeno je, da otroci pustijo mobilne telefone doma.
Pri izbiri oblačil in spalne vreče upoštevajte, da so večerne in nočne
temperature v taboru okoli 0oC (»komfortna temperatura« spalne vreče naj
bo okoli 0oC).

INFO
Spletna stran Planinskega društva: www.pd-vrhnika.si
E mail: pdvrhnika@gmail.com
Društvena pisarna (Tržaška 11, Vrhnika): vsak četrtek od 20.00 do 21.00 ure

PRIJAVE
Prijavite se lahko vsak četrtek od 20.00 do 21.00 na PD Vrhnika, Tržaška
cesta 11 (nad trgovino Liko). Ob prijavi boste dobili tri položnice za
plačilo tabora.
Če boste plačali preko Klik-a:
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 02027 0011453281 (Sklic: 00 2008)
Zadnji rok prijave je 3. julij 2008.
Stroške taborjenja lahko poravnate v treh obrokih, vendar najpozneje do 30.
julija 2008.
Osnovnošolci na OŠ Ivana Cankarja:
• razredna stopnja:
ga. Marinka Švigelj (tajnica),
• predmetna stopnja:
ga. Zdenka Bizjak (tajnica)
• podružnica Drenov Grič:
ga. Katarina Lenarčič
Osnovnošolci na OŠ Antona Martina Slomška:
• ga. Barbara Širok (tajnica)
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