ROK ZA PRIJAVO

KOLIKO

Rok za prijavo je 22. april 2011, vendar ne odlašajte, saj je število mest na
taboru omejeno!

Cena tabora je 170,00 EUR za šolske

Predpogoj za udeležbo na taboru je plačana članarina pri OPD Koper za leto 2011!
Prijavnico lahko oddate svoji mentorici na
šoli ali v društveni pisarni na Ulici Agrarne
reforme 15 v Kopru.
Prispevek za tabor lahko plačate po položnici v enkratnem znesku ali v dveh obrokih.

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 primeru, da se na tabor prijavita dva ali več
otrok iz iste družine, je drugemu oz. vsakemu naslednjemu priznan popust v višini 30
EUR.
V kolikor se vaš otrok tabora ne bo udeležil, tabornino vrnemo samo ob predložitvi
zdravniškega potrdila!

ORGANIZATOR

Mladinski odsek

Obalnega planinskega društva Koper
organizira

planinski tabor pod šotori

Čezsoča 2011

Za varnost, dobro počutje in zabavo otrok
bo skrbela izkušena ekipa vodnikov in mentorjev, gorski reševalec, medicinska sestra
in kuharica.
Pred taborom bo za starše in udeležence
organizirano srečanje, ki bo namenjeno
medsebojnemu spoznavanju. Datum srečanja bo javljen naknadno (predvidoma začetek junija).

Dodatne informacije pri vodji tabora:

Žiga Gostinčar (031 392 974)

2.7. – 9.7.2011

ali

2.7. – 5.7.2011

zigagostincar@hotmail.com

(za šolske otroke)

(za predšolske otroke in 1. razred)

PRIJAVNICA
Ime in priimek:
Naslov:

Datum rojstva:

KJE BO TABOR?

KAJ?

Letos se bomo odpravili na severno Primorsko, v zahodne Julijske alpe, pod Kaninsko
gorovje. Čezsoča se nahaja v bližini Bovca,
na drugi strani doline čez reko Sočo. Od
tod tudi izhaja ime kraja. Sam taborni prostor se bo nahajal slab kilometer stran od
centra vasi. Sam kraj je idealno izhodišče,
tako za zahtevnejše kot za lažje pohode, pa

Tudi letos bomo počeli veliko zanimivih
stvari. Še vedno je naš temeljni cilj dejavno in zabavno preživljanje prostega časa v
hribih ter pridobivanje koristnih veščin in
znanja. Učili se bomo o varni hoji, ustreznem prehranjevanju, vremenu v gorah,
gorniški opremi, orientaciji.
Kot vsako leto, se bomo tudi tokrat zabavali ob novih pesmih in igrah. Zvečer, pred
spanjem, se bomo po aktivnem dnevu sproščali ob tabornem ognju.

Telefon (doma, GSM staršev):

Elektronska pošta:

Dejavnosti v okviru tabora so: planinarjenje, orientacijski pohod, športne igre,
ustvarjalne dejavnosti...

Osnovna šola, razred oz. vrtec:

OPREMA
Morebitne zdravstvene in druge posebnosti:

Nam želite še kaj sporočiti?

Podpis staršev ali skrbnikov:

Tabornino bom poravnal v ENEM / DVEH
obrokih (ustrezno obkroži)

tudi nekaj naravnih znamenitosti si bomo
lahko ogledali, npr. slap Boko, mesto Bovec,
trdnjavo Kluže, planino Golobar (na sliki)…
Skratka, taborni prostor nam obljublja lep
in nepozaben teden v Soški dolini.

Vsak udeleženec potrebuje primerno gorniško obutev in obleko. Spisek celotne
opreme bodo vsi prijavljeni dobili naknadno, skupaj z vabilom na sestanek.
Prenosni telefoni so na taboru prepovedani
(za nujne primere jih bo imelo vodstvo
tabora).

