KAJ PA CENA?
Za otroke do 10. leta (rojeni l. 2004 in pozneje) in drugega otroka iz ene družine je
cena 130 evrov, za starejše pa 145 evrov.
Članarina ni všteta v ceno!
Polovico zneska prinesite na informativni sestanek,
ki bo v torek, 10. junija 2014 ob 18. uri na Mengeški koči.
Cena za posamezni dan (nočitev in trije obroki) je 25 evrov.

Mladinski odsek PD Janez Trdina Mengeš pripravlja

Vsak, ki se odloči za tabor, mora biti član Planinske zveze Slovenije zaradi
zavarovanja, ki ga članstvo zagotavlja. Članarino lahko plačaš na
informativnem sestanku!
-----------------------------------PRIJAVNICA-----------------------------------PRIJAVLJAM SE NA PLANINSKI TABOR NA JEZERSKEM.

POLETNI PLANINSKI TABOR
NA JEZERSKEM

Ime in priimek:_______________________________________________

od 26. julija do 3. avgusta 2014

Datum rojstva:_______________________________________________

Prijave sprejemamo do 10. junija, ko bo
informativni sestanek na Mengeški koči ob 18. uri!

Naslov:______________________________________________________
Telefonska številka in elektronski naslov:_______________________

Informacije in prijave:

_____________________________________________________________

Boštjan (041 602 296)
ali

Podpis staršev:_______________________________________________

prijave@pd-menges.si

PREŽIVITE DEL POČITNIC Z NAMI!
KAJ BOMO DELALI NA TABORU?
Letos bomo taborili ob Planšarskem jezeru na Jezerskem.
Skoraj vsak dan se bomo odpravili na izlet na vrhove v okolici tabornega prostora.
Ture bodo različnih težavnosti, od sprehodov za najmlajše do zelo zahtevnih
zavarovanih poti (sprehod po dolini Kokre, Žmitkov Špic, Jenkova planina, Češka
koča, Virnikov Grintovec, Pristovški Storžič, Stegovnik, Babe, Dolgi hrbet… ).
Prosti čas bomo zapolnili s športnimi igrami, športnim plezanjem v plezalnem
vrtcu, predavanji in ustvarjalnimi delavnicami. Večere bomo preživljali ob
prepevanju in igrah ob tabornem ognju.

KOMU JE TABOR NAMENJEN?
Tabor je namenjen vsem, ki bi nekaj počitniških dni radi preživeli pod platneno
streho ob vznožju gora. Dobrodošli otroci in mladi vseh starosti! Otroci, mlajši od
osem let, naj pridejo na tabor s starši ali drugo odraslo osebo. Lahko pridejo tudi
starši brez otrok!

KDO BO SKRBEL ZA NAS?
Vodja tabora bo tudi letos Anže, za varnost na turah in v taboru pa bomo skrbeli
izkušeni planinski vodniki
Planinskega društva Janez Trdina Mengeš. Za žulje in manjše poškodbe bo
poskrbela zdravnica Petra, ki bo z nami na taboru.
KJE BOMO SPALI?

Spali bomo v šotorih, za katere bo poskrbljeno, lahko pa prinesete s seboj tudi svoj
šotor!
KAJ BOMO JEDLI?
Za okusne tople obroke in malice na turah bo poskrbela
naša kuharica Pepa.

KAJ POTREBUJEMO NA TABORU?
Potrebujemo dobro uhojene visoke planinske čevlje za izlete, superge in natikače
pa lahko nosimo v taboru in okolici.
Nahrbtnik naj bo primerne velikosti, da lahko vanj spravimo
malico, pijačo in rezervna oblačila.
Poleg pohodnih oblačil imejmo s seboj tudi kapo in rokavice,
saj je v gorah lahko tudi poleti hladno.
V dežju pride prav nepremočljiva jakna ali pelerina ter dežnik.
Za spanje potrebujemo toplo spalno vrečo in spalno podlogo
(armafleks ali napihljivo blazino).
Včasih tudi poleti ne bo odveč dodatna odeja!
Ne pozabimo pribora za osebno higieno, zaščitne kreme in
pokrivala za sonce ter sredstev proti klopom.
Za v šotor in večerno hojo po taboru potrebujemo baterijsko svetilko.
Dobrodošle so razne družabne igre, športni rekviziti in
glasbeni inštrumenti!
Jedli bomo iz posod, ki jih bomo prinesli s seboj skupaj
z jedilnim priborom!
S seboj moramo imeti osebni dokument ter
zdravstveno in planinsko izkaznico!

ZA TISTE, KI BOSTE Z NAMI PRVIČ, BOMO V SOBOTO, 14. JUNIJA, PRIPRAVILI
PREIZKUSNO TURO!

