NAMESTITEV

PRIJAVNICA

Udeleženci bodo nameščeni planinskem domu
na FARBANCI.
POTREBNA OPREMA

PD Nazarje (Mladinski odsek) v letu 2013
organizira 1. planinski tabor na planinskem domu
Farbanca.
Tabor je namenjen učencem od 1. – 3. razreda
OŠ, ki imajo željo in voljo do spoznavanja
planinski načina življenja.
IZLETI
Težavnost in dolžino izletov bomo organizirali
glede na sposobnosti udeležencev. Izlete bodo
vodili vodniki PD Nazarje.
ŠPORTNE IGRE
Organizirana bodo različna športna tekmovanja,
kjer bodo udeleženci v slogu; »Važno je
sodelovati, a ne zmagati.«, pokazali svoje
spretnosti.

Vsak udeleženec mora imeti s seboj spalno
vrečo, svetilko, primerna oblačila, dokumente in
opremo za izlete (planinske čevlje, nahrbtnik,
vetrovko,zaščito za dež, copate za dom, igre,
knjižico mladi planinec, …).
CENE
Cena tabora
od 19. 8 do 23.8. 2013
s hrano, vodenim programom je:
ČLANI PD Nazarje
60,00 €
NEČLANI PD Nazarje
70,00 €

DRUŽABNE IGRE
Da nam ne bo dolgčas, bomo poskrbeli za vrsto
družabnih iger: skriti prijatelj, lov na skriti
zaklad, kviz, … Zvečer pred spanjem pa bomo
posedeli ob tabornem ognju in kovali načrte za
prihodnji dan.

RAZRED
ROJSTNI
DATUM
NASLOV
TEL. ŠTEV.
STARŠA

POSEBNOSTI

10 € plačate ob prijavi, ostalo ob prihodu na
Farbanco.
*Drugi otrok ima popust 10 €.
PRIHOD : 19. 08. 2013 OD 16.00 – 17.00
ODHOD: 23. 08. 2013 OD 14.00 – 15.00
INFORMACIJE, PRIJAVE

ORIENTACIJA
Pozornost bomo posvetili tudi orientaciji.
Predstavljene bodo veščine planinske
orientacije.
Udeleženci bodo pridobljeno znanje (ki ga bomo
širili tudi na izletih) uporabili na orientacijskem
tekmovanju.

IME, PRIIMEK

BERNARDA ČEPLAK POZNIČ, VODJA
TABORA
070 813 473
MARTINA ZAKRAJŠEK, mentorica
031 886 703
VANJA HOFBAUER, mentorica
051 366 135
PRIJAVNICO VRNI DO 21. O6. 2013!
INFORMACIJE berny.maraton@gmail.com
In spletna stran PD Nazarje

Podpis starša:__________________________
S podpisom te prijave jamčim za točnost
podatkov v prijavnici in sprejmem zapisane
pogoje. Obvezujem se, da bom stroške
taborjenja poravnal(a) na dogovorjen način in v
dogovorjenem roku.
V primeru neupravičene odpovedi taborjenja
zadržimo akontacijo.
Organizator ne odgovarja za odtujene ali
izgubljene osebne predmete in denar!
ORGANIZATOR
PD NAZARJE
MLADINSKI ODSEK STONOGA

