PLANINSKO DRUŠTVO AJDOVŠČINA
MLADINSKI ODSEK

PLANINSKI TABOR
ZA MLADE PLANINCE NA PLANINI RAZOR OD 4. DO 8. JULIJA 2018
Tudi letos bomo organizirali planinski tabor za mlade planince, ki bo potekal v koči na planini
Razor.
Dan na planinskem taboru bo potekal takole (odvisno od vremena):
- zajtrk
- planinski pohodi:
1. Preval Globoko
2. Planina Kal
3. Vogel
4. Škrbina
- kosilo v koči
- popoldne: predavanja in praktično delo na terenu (oprema planinca, prva pomoč, prehrana
planinca, orientacija in gibanje v gorah, gorska reševalna služba, varovanje narave, rastline in
živali v gorah, plezanje na balvanu, obisk mlekarne na planini…)
- večerja
- zvečer: družabne igre, obisk gostov z diapozitivi, bivakiranje, pravljica za lahko noč, taborni
ogenj…
OPREMA
OBLAČILA: spodnje perilo, kratke majice/ hlače, dolga majica/hlače ali trenirka, vetrovka, kapa ali
trak, rokavice, kapa s šiltom, nogavice, pižama;
OBUTEV: pohodni čevlji, športni copati, natikači;
PLANINSKA OPREMA: nahrbtnik, čutara/plastenka, baterijska ali čelna svetilka.
PRIBOR ZA OSEBNO HIGIENO, robčki, krema za sončenje, zdravila (če jih potrebuje)
ZA ŠPORT IN PROSTI ČAS: podloga za sedenje, družabne igre, pisala, barvice, zvezek…
DOKUMENTI: zdravstvena kartica, dnevnik Mladi planinec z znamkico za leto 2018.
ZADNJI DAN je kot že običajno predvideno, da se nam pridružite starši in da skupaj zaključimo
tabor.
CENA:
Planinski tabor stane 80 € (hrana, zavarovanje, prevoz do planine Razor,… ). Vsi planinci morajo
imeti poravnano članarino za tekoče leto 2018 (znamkica stane 7 €).

Tabornino lahko poravnate v dveh obrokih): prvi obrok (50 €) ob prijavi, drugi obrok pa do
2.7.2018 in sicer na sedežu društva v času uradnih ur ali z nakazilom na TRR PD Ajdovščina.

Na položnici navedite naslednje podatke:
Planinsko društvo Ajdovščina, Gregorčičeva 20, Ajdovščina
IBAN: SI56 6400 0940 1066 672
Referenca: SI00 1
Na položnico obvezno pripišite: TABOR 2018 + IME (namen nakazila).
Vsi zainteresirani za planinski tabor izpolnite prijavnico in jo oddajte do 20. junija 2018 mentorici
na šoli:
- OŠ šturje – Vesna Furlan
- OŠ D.Lokarja Ajdovščina - Marta Benko
- Podružnica Lokavec - Marta Benko
- OŠ Dobravlje – Marija Kovač
- na sedežu Planinskega društva Ajdovščina vsak četrtek od 16,00 – 18,00 ali na gsm 041 390
100 ali 031 214 681
Prijave zbiramo do navedenega datuma oz. do zapolnitve mest.
Pred odhodom bo organiziran sestanek s starši.
Vodja planinskega tabora:
Cvetko Ušaj

PRIJAVNICA
ZA PLANINSKI TABOR NA PLANINI RAZOR 2018

Ime in priimek otroka: …………………………………………………

Rojen: ……………………….

Naslov:…………………………………………………………………………. Telefon: ………………………
Šola in razred: ………………………………………………………………
Zdravstvene posebnosti:
____________________________________________________________________________
Pri zdravstvenih posebnostih navedite vse posebnost na katere naj bomo pozorni, npr.kronične
bolezni, telesne ali druge posebnosti.
Spodaj podpisani se tudi strinjam, da se podatki na prijavnici lahko uporabijo za prijavo tabora
na PZS ter dovoljujrm obljavo fotografij s tabora.
V/na: …………………………………

Podpis staršev:………………………………………

PRIJAVNICA
ZA PLANINSKI TABOR NA PLANINI RAZOR 2018
Ime in priimek otroka: …………………………………………………

Rojen: ……………………….

Naslov:…………………………………………………………………………. Telefon: ………………………
Šola in razred: ………………………………………………………………
Zdravstvene posebnosti:
____________________________________________________________________________
Pri zdravstvenih posebnostih navedite vse posebnost na katere naj bomo pozorni, npr.kronične
bolezni, telesne ali druge posebnosti.
Spodaj podpisani se tudi strinjam, da se podatki na prijavnici lahko uporabijo za prijavo tabora
na PZS ter dovoljujrm obljavo fotografij s tabora.

V/na: …………………………………

Podpis staršev:…………………………………

Prosimo vas, da izpolnite spodnji obrazec in podpišete pooblastilo za
prevoz. Izpolnjene obrazce prosim oddajte ob odhodu na tabor.
-----------------------------------------------------------------------------------------Podpisani _____________ se BOMO NE BOMO udeležili
zaključka tabora /obkroži/.

Poskrbeli bomo za odvoz otrok: _________________________.
------------------------------------------------------------------------------------POOBLASTILO
Podpisani ____________________ pooblaščam strokovne delavce na
planinskem taboru, da otroka
_________________________________ ,
peljejo z osebnim avtom, avtobusom ali kombijem na tabor na planino
Razor in nazaj ter po potrebi do izhodišča pohoda.

Datum: _________________

Podpis:

