
ROK ZA PRIJAVO 
 

Rok za prijavo je 31. marec 2016 ozi-

roma do zapolnitve mest, vendar ne 

odlašajte, saj je število mest na taboru 

omejeno! Prednost bodo imeli otroci, ki se  

udeležujejo planinskih izletov. 

 

Predpogoj za udeležbo na taboru je plača-

na članarina pri OPD Koper za leto 2016. 

 

Prijavnico lahko oddate svoji mentorici na 

šoli ali v društveni pisarni na Ulici Agrarne 

reforme 15 v Kopru. 

 

Prispevek za tabor lahko plačate po polož-

nici v enkratnem znesku ali v treh obrokih. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred  taborom bo za starše udeležencev  organizi-

ran  roditeljski sestanek. Datum sestanka bo jav-

ljen naknadno (predvidoma začetek junija). 

CENA TABORA 

 
Cena tabora je 170,00 EUR za šolske 

otroke in 150,00 EUR za predšolske 

otroke in otroke 1. razreda (zaradi dodatnih 

stroškov prevoza). V ceno so vključeni stroški 

prevoza na tabor in nazaj, stroški bivanja, 

prehrane, spominske majice in zgoščenke s 

slikami, organizacije in vodenja. V primeru, 

da se na tabor prijavita dva ali več otrok iz 

iste družine, je drugemu oz. vsakemu nasle-

dnjemu priznan popust v višini 30 EUR. 

V kolikor se vaš otrok tabora ne bo udele-

žil, tabornino vrnemo samo ob predložitvi 

zdravniškega potrdila. 
 

ORGANIZATOR 
 

Za varnost, dobro počutje in zabavo otrok 

bo skrbela izkušena ekipa vodnikov in men-

torjev, medicinska sestra in kuharica. 
 

 

Dodatne informacije dobite pri mentorju 

na šoli ali pri vodji  tabora: 
 

Tjasa.Klaj@guest.arnes.si  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mladinski odsek 
Obalnega planinskega društva Koper 

organizira 
 

planinski tabor pod šotori 
 

Bohinj  

2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

25.6. – 2.7.2016 
(za šolske otroke od 2. razreda dalje) 

25.6. – 28.6.2016 
(za predšolske otroke) 

28.6. – 2.7.2016 
(za šolske otroke 1. razreda) 



PRIJAVNICA 

 
KJE BO TABOR? 

Bohinjsko jezero s svojo okolico je eden 

izmed glavnih naravnih biserov Slovenije. 

Leži znotraj Triglavskega narodnega parka 

v objemu čudovitih Julijskih Alp. Kristalno 

čista voda in okolica jezera privlači vsako-

gar in tam bomo preživeli nepozaben teden, 

poln planinskih in tabornih dogodivščin. 

Jezero obdajajo obširni gozdovi, v katerih 

se skrivajo enkratni slapovi in soteske, nad 

njimi pa se bomo mimo tradicionalnih planin 

povzpeli do fantastičnih razgledišč ter v 

skalnat objem naših najvišjih vrhov.  

 

KAJ? 

 
Tudi letos bomo počeli veliko zanimivih 

stvari. Še vedno je naš temeljni cilj dejav-

no in zabavno preživljanje prostega časa v 

hribih s poudarkom na spoznavanju in 

varovanju gorskega okolja. Učili se bomo o 

varni hoji, ustreznem prehranjevanju, vre-

menu v gorah, gorniški opremi, orientaciji. 

Kot vsako leto, se bomo tudi tokrat zaba-

vali ob igrah in pesmih. Zvečer, pred span-

jem, se bomo po aktivnem dnevu sproščali 

ob tabornem ognju. 

 

Dejavnosti v okviru tabora so: planinarjen-

je, spoznavanje narave, orientacijski 

pohod, športne igre, ustvarjalne dejavnos-

ti...  
 

OPREMA 

 
Vsak udeleženec potrebuje primerno gor-

niško obutev in obleko. Spisek celotne 

opreme bodo vsi prijavljeni dobili naknad-

no, skupaj z vabilom na sestanek. 

 

Prenosni telefoni in elektronske igrice na 

taboru niso dovoljeni (za nujne primere 

jih bo imelo vodstvo tabora). 

Ime in priimek: 

Naslov: 

Kraj in datum rojstva: 

Telefon (doma, GSM staršev): 

Elektronska pošta: 

Osnovna šola, razred oz. vrtec: 

Morebitne zdravstvene in druge posebnosti: 

Nam želite še kaj sporočiti? 

Podpis staršev ali skrbnikov: 

Tabornino bom poravnal v ENEM / TREH 

obrokih (ustrezno obkroži) 

Z mlajšimi otroki se bomo sprehodili do 

lažje dostopnih vrhov ali koč, od koder 

bomo občudovali čudovito gorsko pokrajino, 

ki nas bo obdajala. 


