Planinski tabor
mladinskega odseka
Planinskega društva
Janez Trdina Mengeš

Vsi, ki smo se s taborom okužili v otroštvu ali
kadarkoli pozneje, si več ne predstavljamo
poletja brez tedna, ki bi ga preživeli 'drugače'.
Zato se tudi letos v mladinskem odseku
Planinskega
društva
Janez
Trdina
pripravljamo, da bomo zadnji teden julija
odšli v dlaní gora, kjer so jutra zares mrzla in
noči z uvodnim tabornim ognjem nekaj
nepozabnega.
Da bi gorski svet približali čim več mladim, se
že več kakor 30 let vsako leto podamo v drug
delček Slovenije. In vsak nas očara po svoje!
Letos bomo gostje v Julijcih, v Kekčevih logih.
Juhej!

Jaz pa pojdem in zasejem
dobro voljo pri ljudeh …

KRNICA 2010
24. 7.—1. 8.

Vsak dan se bomo odpravili na turo. Če tura
ne bo prezahtevna oz. če nam bo ponagajal
dež, bomo dan zapolnili s čim zanimivim,
zabavnim in poučnim. Po dolgem in počez
bomo spoznavali Krnico in njeno okolico,
plezali v plezalnem vrtcu, se učili o orientaciji
v naravi, o gorskem svetu … Prosti čas bo
zapolnjen s športnimi, družabnimi in
ustvarjalnimi igrami; pripravljali bomo
družabne večere, pri čemer nam bo Kekčeva
druščina gotovo v spodbudo.

Nekaj točk, ki jih bomo obiskali, lahko
naštejemo že sedaj: Špik, Prisojnik, Mala
Mojstrovka, Sleme … Ture bodo pripravljene
tako, da bodo na polovici poti upehani in
ožuljeni lahko obrnili.
Z nami naj gre vsak, ki ga privlači planinski
svet in ga zanima tak način preživljanje
prostega časa. Dobro pa je imeti vsaj nekaj
izkušenj, zato bodo imeli pri prijavi prednost
tisti, ki so včlanjeni v planinsko šolo ali že več
let hodijo z nami.
Otroci, mlajši od 6 let, naj obvezno pridejo s
starši oz. drugo odgovorno osebo, sicer pa s
starši lahko pridejo tudi starejši in celo starši
lahko pridejo brez otrok!
Spali bomo … ponoči in včasih tudi kakšno
urico čez dan, in to v šotorih, za katere bo
poskrbljeno (šotor lahko prineseš tudi sam).
Obvezno imej s seboj toplo spalno vrečo
(lahko še dodatno odejo) in spalno podlago.

Veselimo se novih doživetij v tvoji družbi!
Planinski pozdrav!

Cena za posamezni dan (nočitev in trije
obroki) je 24 evrov.

Podpis staršev:

Cena?
Za otroke do 10. leta starosti (rojeni 2000 in
pozneje) in drugega otroka iz ene družine je
cena 140 evrov, za starejše 155 evrov.
Polovico zneska prinesi na informativni
sestanek! Za člane Planinskega društva Janez
Trdina Mengeš je članarina PZS všteta v ceno.

Tel. št. staršev:

Prijaviš se lahko pri Boštjanu (041 602 296),
Mojci
(031
816
640)
ali
na
pdmenges@gmail.com.

Naslov:

Prijave pobiramo do srede 16. junija 2009, ko
bo ob 19. uri na Mengeški koči informativni
sestanek. Prijavi se čimprej, da si zagotoviš
svoj prostor!

Datum rojstva:

Prijave

Ime in priimek:

Na turah in v taboru bo vodstvo zaupano
usposobljenim planinskim vodnikom in
mentorjem planinske šole. Poskrbljeno bo
tudi za morebitne žulje, odrgnine, pike in
druge nevšečnosti.

Vsak, ki se odloči za tabor, mora biti član
Planinske zveze Slovenije zaradi zavarovanja,
ki ga članstvo zagotavlja. Članarino bo
mogoče poravnati na informativnem
sestanku.
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Ne
pozabi:
osebnega
dokumenta,
zdravstvene izkaznice, dobrih in uhojenih
pohodnih čevljev, pohodnih oblačil, kape in
rokavic, toplih oblačil, dežnika, pelerine,
zaščitnih sredstev proti zajedavcem in soncu
(sončna očala, kapa ali klobuk, sončna
krema), jedilnega pribora (posoda + pribor),
pripomočkov za osebno higieno, baterijske
svetilke, kopalk, iger, glasbil in športnih
rekvizitov za nepozaben prosti čas.

