ROK ZA PRIJAVO
Rok za prijavo je 1 . 6 . 2016 oz. do zapolnitve
mest. Število mest na taboru je omejeno. Zaradi
lažje organizacije vas prosimo, da se prijavite
čimprej.
Prijavnico lahko osebno oddate mentorici
planinskega krožka ali jo skenirano pošljete na
e-mail naslov vodje tabora (5ekurska@gmail.com).
Prispevek za tabor lahko plačate v enkratnem
znesku ali v dveh obrokih. Zaželeno je plačilo preko
nakazila na transakcijski račun PD Velenje (podatki
so spodaj). Prvi obrok (60€) je potrebno poravnati
ob prijavi, naslednjega (60€) pa najkasneje do 20.
7. 2016.
Podatki za plačilni nalog:
Ime in priimek udeleženca
Namen plačila: Tabor 2016
Prejemnik: Planinsko društvo Velenje
Naslov: Prešernova 22/d, 3320
Velenje
Transakcijski račun: SI56-6100-0001-2265609
Sklic oz. referenca: (00) datum plačila

KOLIKO?
Cena tabora je 120 EUR. V ceno so vključeni stroški
prevoza na tabor in nazaj, stroški hrane, stroški
bivanja, organizacije in vodenja ter zavarovanje. V
primeru, da se tabora udeležita dva ali več otrok iste
družine, je cena tabora 100 EUR na otroka.
Obvezna je plačana članarina pri enem izmed
planinskih društev.

EKIPA in KONTAKTI

PD Velenje in PD Šoštanj

organizirata

Planinski tabor za osnovnošolce

OBRETANOVO 2016

Za varnost, dobro počutje in zabavo otrok bo
skrbela ekipa vodnikov in mladinskih voditeljev
planinskih društev Velenje in Šoštanj.

Dodatne informacije:
Urška Petek (vodja tabora):
041 238 833
5ekurska@gmail.com

31. 7. - 6. 8. 2016

PRIJAVNICA na tabor
Obretanovo 2016
Ime in priimek:
Ulica in hišna številka:
Poštna številka in kraj:

Datum rojstva:

Telefon:
E-mail staršev ali skrbnikov:
Osnovna šola, razred:

Velikost majice:

Morebitne zdravstvene in druge posebnosti:

KJE BO POTEKAL TABOR?
Obretanovo leži na nadmorski višini 1037m pod
Uršljo goro. Mladi planinci bodo spali v taborniškem
domu, starejši in pogumnejši pa v šotorih,
postavljenih na tabornem prostoru ob taborniškem
domu.
Ob domu je urejeno igrišče za odbojko na mivki, na
bližnjem travniku pa je dovolj prostora za številne
športne dejavnosti.
Obretanovo je odlična izhodiščna točka za razne
krajše in daljše izlete in pohode: Uršlja Gora, Peca,
Ivarčko jezero, Andrejev dom na Slemenu,
Smrekovec…
Poleg planinarjenja bodo dneve zapolnjevale številne
zabavne aktivnosti in delavnice: igre brez meja,
orientacijski pohodi, bivakiranje na prostem, vodni
dan, ustvarjalne delavnice, delavnice prve pomoči in
ostalih planinskih vsebin...
Utrinke iz preteklih taborov si lahko ogledate na
fotografijah, objavljenih na fb strani Mladinski odsek
PD Velenje.

Podpis staršev ali skrbnikov:

ZA KOGA ?
Tabor je namenjen osnovnošolcem od 2. do 9.
razreda.

OPREMA
Vsak udeleženec potrebuje:
•
uhojeno gorniško obutev s čvrstim
podplatom,
•
nahrbtnik,
•
primerna oblačila za pohode (pohodne hlače,
vetrovka, termoflis, tudi kapo in rokavice),
•
spalno vrečo,
•
toaletni pribor (zobna ščetka, pasta, milo...),
•
brisače,
•
kopalke,
•
žepno svetilko,
•
čutaro za pijačo,
•
podlogo za spanje,
•
oblačila (zadostno število spodnjega perila,
kratkih in dolgih majic, kratkih in dolgih hlač,
nogavic...)
•
kapo na šilt za zaščito pred soncem,
•
kremo za sončenje.

