PLANINSKO DRUŠTVO VRHNIKA, MLADINSKI ODSEK

PLANINSKI POHOD NA TRSTELJ
(4.2.2012)
Pozdravljeni mladi planinci. Tokrat se bomo zaradi zime, kljub
pomanjkanju snega, odpravili na primorski konec, natančneje na Trstelj
(643 m). Trstelj je najvišji vrh v grebenu Črnih hribov. Iz vrha, na katerem
stojijo televizijski oddajniki je razgled izredno lep. S tega 643 m visokega
kuclja se lepo vidi vse od Alp pa do morja. Tik pod vrhom se bomo lahko
v koči ogreli s toplim čajem ali pa si bomo privoščili kaj sladkega za
priboljšek. Zato se nam le pridruži na novi avanturi po lepotah
slovenskega Primorja.
ČAS HOJE: skupaj cca. 4 – 5 ur
ODHOD: v soboto 4.2.2012 ob 8.00 uri pred O.Š. I. Cankar na Lošci 1.
PRIHOD: okrog 16.30 ure.
CENA IZLETA: 8 € (denar boš oddal-a na avtobusu)
Planinski krožek bo v petek 3.2. na o.š. I. Cankar (Tržaška c.) ob 14.00 uri (učil. 204) za
2. In 3. razred (učil. 204) in ob 15.00 uri (učil. 105) na o.š. I. Cankar na Lošci 1 za učence
od 4. razreda dalje.
Za izlet potrebuješ:
 pravilno obutev - planinski čevlji - gojzarji so obvezni !!! (ne športni copati)
 trenirka oz. pohodne hlače, pulover, rezervna majica, velur, vetrovka, kapa, rokavice
 nahrbtnik, v njem hrano (sendvič, čokolada, pijačo - 1L)
 Dnevnik mladega planinca.
 PLAČANO ČLANARINO ZA LETO 2012. Poravnaš jo lahko v sredo med 18.00 in
19.00 uro v društveni pisarni. Cena članarine je 3 €.
 Izpolnjeno prijavnico oddaj do četrtka, 2.2.2012 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 NA TRSTELJ; 4.2.2012
Ime in priimek: ___________________________________ Razred: _____
Podpis staršev: ___________________________________
Telefonska številka staršev: __________________________

