MO PD ŽALEC IN MO PD PREBOLD VABITA NA TABOR MLADIH PLANINCEV

SORIŠKA PLANINA 2014
od sobote, 2. avgusta, do sobote, 9. avgusta 2014
Že več kot trideset let se v našem planinskem društvu trudimo, da bi z mladimi planinci
cel teden skupaj spoznavali planinski svet Slovenije. Tokrat bomo taborili na Gorenjskem,
v bližini zimsko športnega centra Soriška planina. Za planinske izlete so nam na voljo
vrhovi okoli tabora z ostanki italijanskih utrdb Alpske linije na Rapalski meji – Dravh,
Lajnar, Možic. Malce dlje, ampak v dosegu enodnevnega pohoda so še Črna prst,
Ratitovec, Porezen. Dnevi za planinski počitek pa bodo namenjeni obisku Groharjeve hiše
v Sorici (kulturni dan s slikarsko in glasbeno delavnico), lažjemu plezanju, kopanju v
bazenu in orientacijski tekmi.
Če vas ture ne bodo preveč utrudile, boste ob popoldnevih v taboru lahko igrali odbojko,
badminton, se šli družabne in ustvarjalne igre… Posebej nepozabni, zabavni, čarobni in
razburljivi bodo večeri ob tabornem ognju s kitaro, pesmijo, krstom in obilico dobre volje.
Kdo se nam lahko pridruži?
Vsi mladi planinci od končanega tretjega razreda OŠ naprej, ki nimajo hujših zdravstvenih
problemov in so sposobni samostojnega bivanja v večji skupini. In ki imajo seveda radi
naravo, naše gore in si želijo vsaj en teden aktivnih počitnic z vrstniki.
Koliko pa to stane?
Cena tabora je 120 € in vključuje avtobusni prevoz iz Žalca do Soriške planine in nazaj in
lokalne prevoze pod hribe, prehrano, tudi malico na turah, vstopnino, bazen, dodatno
zavarovanje in vse druge organizacijske stroške. Žepnina je torej namenjena izključno
osebnim priboljškom. Prvi obrok, 40€, vplačate do 15.05.2014 (lahko tudi na TRR), ostale
do konca šolskega leta. V primeru poznejše odpovedi prvega obroka zaradi že začetih
organizacijskih stroškov ne vračamo. Zaradi nezgodnega zavarovanja morate poravnati
letno članarino za leto 2014 v enem od planinskih društev v okviru PZS.
Kako se lahko prijaviš?
Prijaviš se lahko ga.Mileni Dobnik ali ga. Janji Klančnik,
Prijave za tabor sprejemamo do 31. maja 2014, oziroma do zapolnitve mest.
Prijavnica in ostali obrazci so tudi na voljo na:
- http://www.pd-prebold.si/?page_id=35
- http://www.pdzalec.si/index.php?stran=31
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PRIJAVNICA ZA MLADINSKI PLANINSKI TABOR SORIŠKA PLANINA 2014
OD SOBOTE, 2.8. 2014, D0 SOBOTE, 9.8. 2014
Ime in priimek: _________________________________________________
Datum rojstva: ____________________Kraj rojstva:__________________
Naslov:_________________________

Pošta:__________________________

Šola:__________________________ Končal/a sem:________razred
Telefon staršev v času tabora:________________________________
Velikost majice:
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Elektronska pošta: _________________________________
Podpis staršev:_________________________________
________________________________________________________________________
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