KAJ PA CENA?
Cena je 70 EUR (2 polna penziona) na osebo, ne glede na starost.
Članarina ni všteta v ceno!
Prevoz je v lastni režiji. Kdor te možnosti nima, mu lahko prevoz organiziramo in
lahko nastanejo dodatni stroški.
Odpoved: plačilo zimovanja bo povrnjeno v primeru opravičljivih vzrokov, kot so
zdravniški razlogi. V nasprotnih primerih si pridržujemo pravico zadržati plačilo
zimovanja.

Mladinski odsek PD Janez Trdina Mengeš pripravlja

ZIMOVANJE NA HLEVIŠKI PLANINI
od 12. do 14. februarja 2016

Vsak, ki se odloči za zimovanje, mora biti član Planinske zveze Slovenije
zaradi zavarovanja, ki ga članstvo zagotavlja. Članarino lahko plačaš ob
prijavi!
-----------------------------------PRIJAVNICA-----------------------------------PRIJAVLJAM SE NA ZIMOVANJE NA HLEVIŠKI PLANINI
Ime in priimek otroka:
Datum in kraj rojstva:
Naslov prebivališča:

Prijave sprejemamo do 3. februarja, ko bomo tudi imeli informativni
sestanek v društvenih prostorih ob 18:00!
Informacije in prijave:
Gašper Mahnič (031 622 757)
ali

Tel. številka in e-pošta starša:
Podpis staršev:

prijave@pd-menges.si

27. januarja bo zanimivo predavanje o varnem gibanju v gorah v zimskih
razmerah v prostorih društva ob 18. uri, kjer boste lahko tudi že nekaj
izvedeli o zimovanju!

VABLJENI NA ZIMOVANJE!

KJE BOMO SPALI?

KAJ BOMO DELALI?

Spali bomo v prijetni planinski koči, ki ima 29 ležišč, jedilnico, WC, tuš s toplo vodo
in oskrbovano kuhinjo!

Letos bomo zimovali na Hleviški planini nad Idrijo.
Proti koči se bomo odpravili v petek, v popoldanskih urah.

KAJ BOMO JEDLI?

Na zimovanju bomo izvedeli marsikaj novega o varni hoji v hribe v zimskih
razmerah in o primerni opremi. Spoznavali bomo, kako se oprema uporablja in
tudi praktično preizkusili dereze, cepin in še kaj zanimivega.
Pravi planinci pa seveda tudi hodijo, tako da se bomo odpravili na izlet v naravo,
imeli večerni sprehod z baklami.
Zmanjkalo pa ne bo tudi časa za igro, snežne radosti, ustvarjalne delavnice in
družabne večere.

Za okusne tople obroke in malice na turah bodo poskrbeli
prijazni oskrbniki koče.

KAJ POTREBUJEMO?
Potrebujemo dobro uhojene visoke planinske čevlje za izlete, copate ali natikače
pa lahko nosimo v koči.
Nahrbtnik naj bo primerne velikosti, da lahko vanj spravimo malico, pijačo in
rezervna oblačila.

KOMU JE NAMENJENO ZIMOVANJE?
Zimovanje je namenjeno vsem, ki bi nekaj zimskih dni radi preživeli v koči nad
najstarejšim slovenskim rudarskim mestom. Dobrodošli otroci in mladi vseh
starosti! Otroci, mlajši od osem let, naj pridejo s starši ali drugo odraslo osebo.
Lahko pridejo tudi starši brez otrok!

Poleg toplih pohodnih oblačil imejmo s seboj tudi 2 kapi in 2 para rokavic ter
gamaše.
Ne pozabimo pribora za osebno higieno in zaščitne kreme.
Potrebujemo tudi baterijsko svetilko, dobrodošle so razne družabne igre in
glasbeni inštrumenti!
S seboj moramo imeti osebni dokument ter
zdravstveno in planinsko izkaznico!

KDO BO SKRBEL ZA NAS?
Vodja zimovanja bo Gašper, za varnost na turah pa bomo skrbeli izkušeni
planinski vodniki Planinskega društva Janez Trdina Mengeš.

Na informativnem sestanku bodo predstavljene vse podrobnosti vključno z
urnikom in potrebno opremo...

