PLANINSKO DRUŠTVO VRHNIKA, MLADINSKI ODSEK

IZLET V ŠKOCJANSKE JAME Z VLAKOM
(14.1.2012)
Prvi izlet v letu 2012 bo namenjen odkrivanju slovenskega
kraškega podzemlja. Z Verda do Divače bomo šli z vlakom. Naprej
pa peš do vasi Škocjan. Od tu pa v Škocjanske jame, ki so biser
jam v svetovnem merilu, saj so vpisane na Unescov seznam
svetovne naravne dediščine. Ogledali si bomo edinstvene kraške
pojave, ki so »delo« reke Reke.
ČAS HOJE: skupaj cca. 4 ure
ZBOR: v soboto 14.1.2012 ob 9.15 uri na ŢELEZNIŠKI
POSTAJI VERD. Če nimaš prevoza do ţel. post., je zbor ob
9.00 pred o.š. I. Cankar (Lošca 1). Spodaj na prijavnici
ustrezno obkroţi.
PRIHOD: ob 19.00 uri na ţelezniško postajo Verd.
Planinski kroţek bo v petek 13.1. na o.š. I. Cankar (Trţaška c.) za 2. In 3. razred ob
14.00 uri (učil. 204) in ob 15.00 uri (učil. 105) na o.š. I. Cankar na Lošci 1 za učence od 4.
razreda dalje.
Cena izleta: 11 € (denar boš oddal-a na izletu), v ceno je vključen prevoz z vlakom,
organizacija ter voden ogled jame.
Za izlet potrebuješ:
 pravilno obutev - planinski čevlji - gojzarji so obvezni !!! (ne športni copati)
 trenirka oz. pohodne hlače, pulover, velur, vetrovka, kapa, rokavice
 nahrbtnik, v njem hrano (sendvič, čokolada, pijačo - 1L)
 dnevnik mladega planinca in svetilko
 PLAČANO ČLANARINO ZA LETO 2012. Poravnaš jo lahko vsako sredo med 18.00
in 19.00 uro v društveni pisarni (Trţaška c. 11). Cena članarine za otroke, ki hodijo
na izlete je 3 €. Članarina za leto 2011 velja do konca januarja 2012.
Izpolnjeno prijavnico oddaj do srede, 11.1.2012 spodaj naštetim:
Učenci OŠ Ivana Cankarja :
 2. in 3. razred: gospe Marinki Švigelj, tajnici na razredni stopnji
 4., 5., 6., 7., 8., 9. razred: gospe Jani Novak, tajnici na predmetni stopnji
Učenci OŠ Antona Martina Slomška
 v tajništvo gospe Barbari Širok
Učenci OŠ Bevke: gospe Romani Opeka
Učenci OŠ Log-Dragomer: gospe Janji Zadnikar
Informacije tudi na www.pd-vrhnika.si , pdvrhnika@gmail.com
Planinski pozdrav !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIJAVNICA ZA IZLET V ŠKOCJANSKE JAME Z VLAKOM; 14.1.2012
Ime in priimek: ___________________________________ Razred: _____
Podpis staršev: ___________________________________
Telefonska številka staršev: _________________________
PREVOZ DO VERDA (obvezno obkroži):

DA

NE

