Mladinski odsek
vabi na

PLANINSKI TABOR
Dom pri Krnskih jezerih
3.7.– 10.7.2021

Letošnji mladinski planinski tabor bomo preživeli v osrednjem območju
Triglavskega narodnega parka, v bližini najvišje ležečega in največjega
visokogorskega jezera, v Domu pri Krnskih jezerih, na 1385 m.
Planinski dom upravlja PD Nova Gorica.
Območje se ponaša z lepoto narave, ki razvaja s presežki. Morda je iz preteklih
bolečin krvavih dogodkov soške fronte, kot biser, vzklilo toliko čarobnega.
Strelski jarki, kaverne in žične ograje še pričajo o temačnem obdobju, a se
nekako stapljajo s planinskim okoljem in ustvarjajo kuliso pravljice.
Planinski dom je odlično izhodišče za obisk bližnjih gora, ne samo jezera in Krna
ter Batognice. Zraven se nahajata še Mali in Veliki Šmohor, malo višje pa stoji še
Vrh nad Peski. Na vzhodni strani Dupeljskega jezera se dviga Velika Montura, na
zahodu Lemež in Debeljak, na severu pa Velika Baba.

KAJ VSE NAS TAM ČAKA?






izleti, pohodi, ture,
spoznavanje geografskih, zgodovinskih in kulturnih znamenitosti kraja in okolice
osvajanje in poglabljanje planinskega znanja,
družabni večeri, ustvarjalne delavnice, družabne igre, orientacija,
… :-)

Cena tabora je 140 €.
Vključuje stroške organizacije, nastanitve v domu, prevoza, stroške oglednih tur,
opremo prve pomoči in sredstva za ustvarjalne delavnice.
PRIJAVE – pred prijave

petek, 28. 5. 2021
PLAČILO TABORA
Tabornino poravnate s položnico na račun NLB 0205-3001-8554-832 (namen
plačila: tabor 2021), naslov PD PODPEČ-PRESERJE, Preserje 2, 1352 PRESERJE,

najkasneje do 24.6.2021.

KOMU JE PLANINSKI TABOR NAMENJEN ?
Med najpomembnejše planinske vrednote sodijo vzpodbujanje gibanja in zdravega
življenja, varstvo gorske narave in odgovornost, povezana z izvajanjem planinstva.
Planinski tabor je namenjen mladim planincem od 1.r. do 9.r. dalje. Število
udeležencev na taboru je zaradi finančnih in kadrovskih omejitev društva omejeno.
Priporočamo, da prijavo oddate čimpreje.
Pogoj za udeležbo na taboru je plačana članarina planinskega društva.
Prijavnico lahko oddate v tiskani verziji mentorici na šoli ali jo pošljete skenirano
po E pošti na : rudi.bevc@gmail.com

UŽIVAJTE V NARAVI!
Mentorji, vodniki in MV-ji
Informacije pri vodji tabora:
Rudi Bevc

PRIJAVNICA :
Planinski tabor Dom pri Krnskih jezerih
3.7.– 10.7.2021
Ime in priimek:
_____________________________________________
Datum rojstva:
_____________________________________________
Naslov:
_____________________________________________
Naslov e-pošte staršev:
_____________________________________________
Telefon staršev:
_____________________________________________
Zdravstvene posebnosti vašega otroka:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
S podpisom se starši obvežete, da v primeru hujših kršitev pravil tabora
vašega otroka, pridete ponj predčasno.
Tabornina se v takem primeru ne vrača.

Datum: __________
Podpis staršev: ____________________
Prijavnico lahko oddate v tiskani verziji mentorici na šoli ali jo pošljete skenirano
po E pošti na : rudi.bevc@gmail.com
Opomba : Planinski tabor se bo realiziral v odvisnosti od stanja pandemije
Kovid-19, v skladu z veljavnimi navodili NIJZ in vlade RS.

