RAZPIS
Mladinski odsek Planinskega društva Vrhnika
organizira 50. planinski tabor Log pod
Mangartom, od 1. avgusta do 10. avgusta
2014. Namenjen je osnovnošolcem od 3.
razreda dalje (starim najmanj osem let).

NA LETOŠNJEM TABORJENJU TE ČAKA:
 V se kaj drugega kot beton, asfaltna
džungla, računalnik in mobitel.
 P rijetni dnevi v gorah in noči pod platneno streho,
 Hoja v gore in nova gorniška znanja.
 Igre v naravi, zabavni večeri ob tabornem ognju,
planinski krst.
 Preizkušnja v plezanju in spoznavanje novih
 prijateljev.

PREDVIDENE PLANINSKE TURE:









Koritniška planina (1130 m),
Fort Hermann, trdnjava 1313,
Mala Ruša (1922 m),
Şlap Fratarica in Parabola,
Pologova glava (1070 m),
Petričevec (1227 m),
Rombon (2208 m),
Mangart (2679 m).

Ture so okvirne in jih bomo prilagajali glede na
kondicijsko pripravljenost otrok, vreme …

CENA
Cena 10-dnevnega taborjenja je 174 € na udeleženca,
vsak naslednji udeleženec iz iste družine pa plača 116
€. V ceno je všteto: prevoz, prehrana, namestitev,
obraba opreme, spominska majica in taborni časopis–
Markacije. Možnost plačila na tri obroke, najpozneje
do 31. julija. Rok za prijave je do 5. julija 2014 oz. do
zasedbe prostih mest.
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Plačate lahko preko elektronskega bančništva na
transakcijski račun: SI56 0202 7001 1453 281 (sklic: 2014),
Planinsko društvo Vrhnika, Tržaška cesta 11, Vrhnika.

PRIJAVNICA
Planinski tabor – Log pod Mangartom

SESTANEK ZA UDELEŽENCE TABORA
IN NJIHOVE STARŠE

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:

Informativni sestanek bo v četrtek, 19. junija, ob
19. uri v pisarni Planinskega društva (Tržaška 11, nad
trgovino MANA). Udeležba je obvezna! Spoznali boste
vodstvo tabora in izvedeli vse o programu in opremi.
Starši, prosimo vas, da nas obvestite o morebitnih
otrokovih zdravstvenih težavah (alergije, zdravila …).

NASLOV:

DATUM ROJSTVA:

ODHOD IN PRIHOD
TELEFON STARŠEV:
Odhod iz Vrhnike: 1. avgusta 2014 ob 7.30 izpred
OŠ Ivana Cankarja na Lošci 1.
Prihod na Vrhniko: 10. avgusta 2014 ob 14.uri pred
OŠ Ivana Cankarja na Lošci 1.

E-POŠTA:

DRUGO
 Stvari, ki jih otroci vzamejo s seboj, naj bodo
podpisane ali kako drugače označene. Otrok naj
sodeluje pri pripravi svoje prtljage, da bo vedel,
kaj vse ima s seboj.
 Pred odhodom v tabor naj otrok planinske čevlje
dobro uhodi.
 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).
 Pri izbiri oblačil in spalne vreče upoštevajte, da
so večerne in nočne temperature v taboru okoli
10 °C (komfortna temperature spalke naj bo
okoli 12 °C).
 Mobiteli v taboru niso zaželeni, ravno tako ostale
elektronske naprave.
 Za vrednejše stvari v taboru ne odgovarjamo.

BOLEZNI (alergije, tablete, posebnosti):

KONFEKCIJSKA ŠTEVILKA OTROKA
(za spominsko majico) - označi:
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PODPIS STARŠEV:
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PRIJAVE IN INFORMACIJE
V pisarni Planinskega
društva Vrhnika, Tržaška 11,
vsak četrtek od 20. do 21. ure.
Osnovnošolci na OŠ Ivana Cankarja:
razredna stopnja:
ga. Marinka Švigelj (tajnica)
predmetna stopnja:
ga. Jana Novak (tajnica)
Osnovnošolci na OŠ Antona Martina Slomška:
ga. Tanja Žitko (tajnica)
Spletna stran Planinskega društva:
www.pd-vrhnika.si
Elektronski naslov:
pdvrhnika@gmail.com

SEZNAM OBVEZNE OPREME:

























nahrbtnik
čutarica (1,5 l ali plastenka 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
tanke in debele nogavice
trenirka
pohodne hlače
spodnje perilo
majice s kratkimi rokavi
pulover - flis
kratke hlače
športni copati in natikači
vrvica za perilo
ščipalke
planinski čevlji (obvezno uhojeni)
kopalke
Dnevnik Mladega planinca s plačano
članarino za leto 2014
 osebni dokument

MLADINSKI ODSEK PLANINSKEGA
DRUŠTVA VRHNIKA

50. planinski tabor

LOG POD
MANGARTOM

1. avgusta - 10. avgusta 2014
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