
ROK ZA PRIJAVO 
 

Rok za prijavo je 24. april 2010, ven-
dar ne odlašajte, saj je število mest na 
taboru omejeno! 
 
Predpogoj za udeležbo na taboru je plača-
na članarina pri OPD Koper za leto 2010! 
 
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 dveh obrokih. 
 
 
 

 
 
Pred  taborom bo za starše in udeležence  
organizirano srečanje, ki bo namenjeno 
medsebojnemu spoznavanju. Datum sreča-
nja bo javljen naknadno (predvidoma zače-
tek junija). 

KOLIKO 
 

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, organizacije in vodenja. V prime-
ru, da se na tabor prijavita dva ali več 
otrok iz iste družine, je drugemu oz. vsake-
mu naslednjemu 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, gorski reševalec, medicinska sestra 
in kuharica. 
 
 

Dodatne informacije pri vodji tabora: 
 

Tanja Brstilo (041 219 515) 
ali 

tanja.brstilo@gmail.com 

  
  
  
  
  
  
  
  

Mladinski odsekMladinski odsek  
Obalnega planinskega društva Koper 

organizira 
 

planinski tabor pod šotoriplaninski tabor pod šotori  
 

ZAVRŠNICA 2010ZAVRŠNICA 2010  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

10.7. – 17.7.2010 
(za šolske otroke) 

10.7. – 13.7.2010 
(za predšolske otroke in 1. razred) 



PRIJAVNICA KJE BO TABOR? 
 
Završnica je dolina pod goro Stol v Kara-
vankah. Nahaja se v bližini naselja Moste v 
občini Žirovnica na Gorenjskem. Leži na 
nadmorski višini 640m. Dolina je odlično 
izhodišče nekaterih poti v Karavanke, ki jih 
bomo tudi mi obiskali. 
 

KAJ? 
 

Tudi letos bomo počeli veliko zanimivih 
stvari. Še vedno je naš temeljni cilj dejav-
no in zabavno preživljanje prostega časa v 
hribih ter pridobivanje koristnih veščin in 
znanja. Učili se bomo o varni hoji, ustrez-
nem prehranjevanju, vremenu v gorah, 
gorniški opremi, orientaciji. 
Kot vsako leto, se bomo tudi tokrat zaba-
vali ob novih pesmih in igrah. Zvečer, pred 
spanjem, se bomo po aktivnem dnevu spro-
ščali ob tabornem ognju. 
 
Dejavnosti v okviru tabora so: planinarjen-
je, orientacijski pohod, športne igre, 
ustvarjalne dejavnosti...  
 

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 so na taboru prepovedani 

(za nujne primere jih bo imelo vodstvo 
tabora).  

  
  

Ime in priimek: 

Naslov: 

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 / DVEH 
obrokih (ustrezno obkroži): 


