VABILO
Mladi planinci in dragi prijatelji!

Kje se prijavim in dobim informacije?

Kaj mislite, K A M gremo pa letos na planinski
TABOR? V MLAČCO  pri MOJSTRANI.

Prijave, plačilo članarine in dodatne
informacije glede tabora bodo na voljo v
ponedeljek, 3. 6. 2019 med 15.00 in 16.30 uro
v Waldorfski šoli (Streliška ulica 12, Ljubljana).
Število udeležencev je omejeno, zato
pohitite s prijavo.

In letošnji T E R M I N ? Od petka, 28. 6. do
sobote, 6. 7. 2019.
Če imaš veselje do gorništva in preživljanja
časa v naravi, si šolar star vsaj 10 let,
srednješolec ali študent, potem si toplo
dobrodošel v naši pisani druščini.

Priprave so se že začele...
Vodniki in pomočniki smo se zbrali in za vas
pripravili okvirni program. Nekaj vam bomo
razkrili sedaj, nekaj pa prihranili kot
presenečeje...
Taborni prostor se nahaja ob športnem
igrišču in športnih iger gotovo ne bo
manjkalo. Za popestritev nam bo tik ob
tabornem prostoru na voljo plezališče na
naravi skali, nedaleč stran od tabora pa sta
tudi dve ferati. Obiskali bomo tudi planinski
muzej v Mojstrani. Rdeča nit družabnih
aktivnosti pa je seveda presenečnje.
Planinske izlete bomo prilagajali vremenskim
razmeram.

Dodatne informacije tudi:
*mail mo.pd.zeleznicar@gmail.com
*Jani Klemenčič (041 819 969)
*Damijana Kastelec (031 867 614)

Planinske ture za velike in male  ali
program tabora:
1.) Iz Mojstrane na Vrtaško planino, starejša
skupina nadaljuje na Vrtaško sleme,
mlajša skupina pa na Vrtaški vrh
2.) Dvodvevni izlet na Triglav; starjša skupina
iz doline Vrat na Luknjo ter čez
Plemenice na Triglav; mlajša skupina pa
po dolini Krme na Planiko ter naslednji
dan na Triglav (spanje v domu Planika
obe skupini)

Kaj moram imeti s seboj?
Spalna vreča, podloga
Planinski čevlji, po možnosti uhojeni
Čelada, samovarovalni komplet,
plezalni pas (kdor ima)
Športni copati, natikači
Debel pulover (flis), tanjši pulover
Dolge in kratke hlače
Trenirka

3.) Starejša skupina iz Vrat na Dovška vratca
ter Stenar, mlajša pa iz Turkovega rovta
(Vrata) na Šplevto ter mimo Bivaka II v
nazaj v Vrata
4.) vsi skupaj na Dovje, na planino Dovška
rožca, na Dovško Babo in povratek na
Dovje
Program bomo po potrebi prilagajali
vremenskim razmeram, otroke pa razvrstili v
skupine glede na sposobnosti gibanja po
gorskem svetu.
Seveda se bo tabor tudi letos zaključil v
soboto
s
pospravljanjem
tabora
in
tradicionalnim piknikom, na katerega ste
toplo vabljeni tudi starši.

Rezervno perilo, majice, nogavice,
tople nogavice
Vetrovka, anorak
2 brisači (večja, manjša)
Kopalke
Kapa za mraz, rokavice, čepica proti
soncu
Čutara ali plastenka za pijačo 1,5l
Toaletni pribor
Krema za sončenje, sredstvo proti
komarjem in klopom
Baterijska svetilka
Manjši nahrbtnik
Palerina, dežnik
Veljavna zdravstvena izkaznica

Nekaj zanimivosti si lahko ogledate tudi na:




https://www.kranjskagora.si/sl/aktivnosti/adrenalin/ferata-mojstrana
http://www.planinskimuzej.si/
https://www.kranjskagora.si/sl/znamenitosti/naravne/slapovi/slappericnik

Planinska izkaznica 2019
Največ 10 eur gotovine
Družabne igre
Otroci že vedo, da telefonov na taboru NE
potrebujejo. Za starše pa so za vse nujne in
ne nujne informacije dosegljivi Jani (041 819
969), Damijana (031 867 614) in Dejan (040
291 101).

Lep planinski pozdrav!
MO PD Železničar

PRIJAVNICA
na planinski tabor MO PD Železničar
Mlačca/Mojstrana 28. 6. – 6. 7. 2019

Spodaj podpisani____________________________________________________________
(ime in priimek starša)

__________________________________________________, ______________________________________
(e-mail)

(mobi)

prijavljam _______________________________________________________________________________
(ime in priimek otroka)

______________________________________________________, __________________________________
(naslov)

(datum rojstva)

na planinski tabor MO PD Železničar v Mlačci/Mojstrani, ki bo v času od 28. 6. – 6. 7. 2019.
Dovoljujem, da se slike mojega otroka lahko objavljajo na spletnih medijih in spletni strani PD Železničar. Ob
tem bodo upoštevana etična in moralna načela.
Dovoljujem, da se navedeni e-naslov uporablja za obvestila PD Železničar.

Posebnosti otroka (prehrana, zdravstvene posebnosti,…):
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Velikost majice(obkroži):
Ž / M/O
S / M / L / XL / drugo(vpiši)_________________
Tehnična oprema – otrok ima svoj (obkroži):
-

samovarovalni komplet
plezalni pas
čelado

Ljubljana,____________

Podpis starša:____________________

