PRIJAVNICA
Mladinski planinski tabor
Koroška, 20. do 27. julij 2019
PD Bohor Senovo
IME IN PRIIMEK:
ROJEN/A:
NASLOV:

Informacije:
- v planinski sobi (Titova 106, Senovo, ob
ponedeljkih od 19. do 20. ure),
- mpt.bohor@gmail.com
- Laura Bohorič, 070 702 011,
laura.bohoric@gmail.com
- Anja Kranjc, 041 929 873

ŠOLA:
RAZRED:
VELIKOST MAJICE:
EMAIL:
TELEFON:
TELEFON STARŠEV:

MLADINSKI
PLANINSKI TABOR
20.7.-27.7. 2019

Posebne potrebe udeleženca, ki bi jih vodstvo
moralo vedeti (zdravstvene težave ...):

KOROSKA

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen-a
in se strinjam z razpisom in pogoji za udeležbo!

PLANINSKO DRUŠTVO BOHOR SENOVO

PODPIS UDELEŽENCA:
PODPIS STARŠA (pri mladoletnih udeležencih):

DATUM:

(izpolnjeno prijavnico lahko prinesite v planinsko
sobo vsak ponedeljek med 19h in 20h)

Mladinski odsek
Titova 106,
8281 Senovo
Uradne ure: ponedeljek 19:00 - 20:00
info@pdbohor.si
https://pdbohor.si/
Matična številka: 5152330
Davšna številka: 43978045
TRR: 02980-0018875972

Taborni prostor se bo letos nahajal na Koroškem,
ki obsega območje treh pogorij – Pohorja,
Karavank in Savinjskih Alp. Neokrnjena gorska
narava in gozdovi z razvejano mrežo gorskih
cest in poti nam bodo nudile raznovrstne
možnosti raziskovalnih potepanj.

Sestanek staršev:
Vabljeni v ponedeljek, 15. julija, ob
19.00, na sestanek v planinsko sobo, kjer se bomo
spoznali in pogovorili o podrobnostih.

Udeleženci: starost nad 9 let, primerno zdravje,
sposobnost hoje v gorah in dobra volja.
Rok za prijavo: ponedeljek, 15. julij 2019
Minimalno št. udeležencev je 20, maksimalno 35.
Cena: Do 14. 6. 2019 je cena za osnovnošolce,
dijake in študente, ki so člani našega društva
110€. Kasneje je cena 125 €.
Dan oskrbe za morebitne goste v taboru je 20,00 €.
Več otrokom iz iste družine priznamo po 10 € popusta.

Obetajo se nam prijetne ture. Za začetek se bomo
podali na Veliki vrh (1165m). Sledila bo tura
na Peco (1665). Za hribovski vrhunec pa se
bomo odpravili na Raduho (2062m).

Prevoz:
Organiziran bo 20. 7. 2019 v jutranjih urah,
na pot pa se bomo podali z avtobusom.
Čas odhoda bo znan naknadno!

Obvezna oprema:

Po napornih hribovskih pustolovščinah se
bomo sproščali na tabornem prostoru, kjer se
bomo zabavali z raznimi igrami in športnimi
aktivnostmi. Naučili se bomo tudi nekaj gorniških
veščin, kot so uporaba plezalnega pasu,
hoje ob jeklenici, spust po vrvi ter marsikaj
drugega. Če pa nam bo nagajalo vreme, se bomo
družili in ustvarjali. Obeta se nam popoln teden
brez računalnika v neokrjeni naravi in prijetni družbi.

• Planinski čevlji – čevelj mora ščititi gleženj in
mora imeti profiliran podplat, • nogavice, • hlače, ki
omogočajo naravno gibljivost, • trenirka, • majice,
• srajce, • spodnje perilo, • kopalke, • brisače,
• kratke hlače, • kapa, • rokavice, • športni copati,
• dežnik ali pelerina, • pulover ali termo flis, • kapa –
zaščita proti soncu, • nahrbtnik primeren
za 2-dnevni izlet, • čutara ali plastenka, ki dobro tesni,
• spalna vreča, • podloga za spanje, • vetrovka,
• bunda, • baterijska svetilka, • sončna očala,
• pribor za osebno higieno, • zaščita proti komarjem,
klopom in soncu, • planinska izkaznica s plačano
članarino za tekoče leto, • potrjena zdravstvena
izkaznica, zdravila, ki jih mora redno jemati, • vrečka
za umazano perilo, • za popestritev pa tudi športni
rekviziti, glasbeni instrumenti in družabne igre;

Način plačila: Prvi obrok (50€) je potrebno plačati ob
prijavi, ostalo pa do odhoda v tabor. Plačate lahko v
planinski sobi (vsak ponedeljek med 19. in 20. uro)
ali s splošno položnico na TRR: 02980-0018875972,
namen: Tabor ime in priimek.
Potrdilo o vplačilu prosim pošljite na
info@pdbohor.si

