KJE:
Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih

ŠTEVILO UDELEŽENCEV:
32

Podpis staršev:

CENA:
Za člane PD Krka Novo mesto 68.00 €,
otroci 35.00€, vsak naslednji otrok
iz iste družine 25,00€

, dne:

Kr
ka Novo m

PRIJAVE SPREJEMAMO do

Podpis udeleženca/ke:

10. junija 2018
oziroma do zasedbe mest

V

Znesek 35,00€ bom plačal-a (obkroži):

Šola:
Telefon:

Naslov (ulica, hišna št.):

to

V ceno je všteta nastanitev in oskrba,
vodenje, nezgodno zavarovanje ter stroški
izvedbe programa ( prevoz prtljage )

es

%

.

a) v enkratnem znesku
b) v dveh obrokih: 1. obrok ob prijavi / 2. obrok 15.6.2018

Razred:

Kraj:
Poštna št.:

Rojen-a:

23. 6. do 26.6. 2018

Možnost plačila na dva obroka.

Ime in priimek:

Prijavljam se na mladinski planinski tabor Gorjanci 2018, ki bo od 23. 6. do 26. 6. 2018..

Rok prijave: 10.06. 2018

PLANINSKO DRUŠTVO
KRKA NOVO MESTO

PD

PRIJAVNICA

KDAJ:

V pisarni Planinskega društva Krka Novo mesto,
Rozmanova 13

vsak torek od 16 do 18h,

DODATNE INFORMACIJE:
Anton Progar, gsm: 041 693 195
E-naslov: antonprogar@gmail.com
ali pri mentorjih na šoli

MLADINSKI ODSEK
VABI NA TABOR

GORJANCI 2018
Kadar je v ljudeh svetloba - sonček
žari iz njih!
Sije iz njih!
Tedaj se prepoznamo,
ko hodimo skupaj

Dragi ljubitelji gora!
Leto je naokoli in pred vami je zloženka, ki
vas vabi na poletni planinski tabor, ki je
namenjen predvsem mladim planincem,
(osnovnošolcem in srednješolcem). Tabor je
idealna priložnost za spoznavanje drugačnih
navad, sobivanja z naravo in druženja z
ostalimi planinci.
Cilj Mladinskega odseka je, da pri vsakem
mladem planincu vzbudi odgovoren odnos
do narave. Čim več bodo otroci vedeli, več
bodo opazili, s tem pa tudi bolj kakovostno
doživljali gore in naravo.
Pripraviti tabor, ki bo otrokom prijazen, ni
lahka naloga. Zavedamo se organizacijskih
in izvedbenih nalog, ki bodo mladim
planincem omogočale sklepanje novih
prijateljstev, prijetno druženje v naravi in
nova znanja in izkušnje. Za vse te cilje bo
poskrbelo izkušeno vodstvo, mladinski
planinski vodniki, medicinska sestra,
mentorji in gostitelji.

Kaj bomo delali?
Gorjanci so odlično izhodišče za krajše in
tudi daljše Planinske ture, med drugimi tudi
vzpon na Trdinov vrh, Špilerjevo Špico in še
kam.
Poiskali bomo naravne zanimivosti
Gorjancev, spoznali nove kraje in ljudi. Imeli
bomo dovolj časa, da se tudi med seboj
bolje spoznamo.
Poleg planinskih tur bomo na taboru počeli
še marsikaj. Po gorjanskih gozdovih bomo
obnavljali znanje orientacije, gradili palčkove
hišice, pripravili bivak ...., če nam bo vreme
naklonjeno, bomo izvedli nočni pohod.
Ogledali si bomo Kopo na Miklavžu in
prehodili Trdinovo učno pot.
Preiskusili se bomo še v plezanju, pripravili
planinski krst ter različna tekmovanja.
Po turah bomo izvajali športne in družabne
igre pred in v domu. Izvajali bomo tudi
različne delavnice.
V primeru interesa udeležencev
bomo organizirali planinsko šolo.
Program bo prilagojen predhodnemu
znanju, izkušnjam in željam udeležencev.

Za koga?
Za vse vas, mlade planince, ki:
o

radi hodite v hribe;

o

želite aktivno preživeti počitnice;

o

se radi družite z vrstniki in si želite
spoznati novih prijateljev;

o

ste željni novih dogodivščin in znanja;

o

radi prepevate;

o

se razveselite ptičjega petja;

o

občudujete planinsko cvetje in gore,
spoštujete naravo.

Še nekaj besed o Mladinskem odseku!
Mladisnki odsek je sestavni del Planinskega
društva Krka Novo mesto, katerega namen je
vzgoja in izobraževanje mladih na področju
planinstva.
Veselimo se udeležbe vašega otroka na
letošnjem taboru in vas lepo pozdravljamo!
Pripravljalni odbor tabora

Založila: PD Krka Novo mesto, maj 2018
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