NAČIN PLAČILA????
Plačilo bo možno v času uradnih ur na
PD Sežana ali preko spleta na TRR
PD Sežana.
Pred taborom bomo imeli še sestanek
z udeleženci, kjer boste zvedeli še
zadnje podrobnosti in odgovore na
morebitna vprašanja.

Člani planinskega društva že dolga leta
posebno pozornost namenjamo mladim,
ki jim je všeč gorski svet. Zanje vsako
leto pripravljamo številne dejavnosti, ki
ustrezajo najrazličnejšim željam in
okusom.
Učenci in ostali mladi člani se lahko z
nami odpravljajo na planinske izlete in
tabore.

Mladinski odsek Planinskega
društva Sežana
vabi na

POLETNI PLANINSKI
TABOR

PREVOZ DO TABORA
Tudi letos se bomo odpravili z vlakom
iz Sežane do Ljubljane, tam pa nas bo
pobral avtobus, ki bo že peljal otroke
iz Rečice ob Savinji.

Pridružite se nam, veseli vas bomo!

Poletni planinski tabor je v prvi vrsti
namenjen našim mladim planincem,
zato bodo vse ture in ostale aktivnosti
prilagojene njim.

Dovje
6.-13. avgust 2016
MLADINSKI ODSEK
PLANINSKEGA DRUŠTVA
SEŽANA

KAJ IN ZA KAKŠNO CENO ????

KAKO SE PRIJAVIM????

Medtem ko je marsikje po slovenskih
gorah še sneg, so priprave na poletni
planinski tabor (ki bo tokrat sredi
avgusta) že v polnem teku.
Tudi letos vabimo vse osnovnošolske
otroke, da se nam pridružite, dijaki in
študenti pa ste vabljeni na mladinsko
izmeno, ki bo potekala istočasno s
programom prilagojenim mladincem.

Tako kot že zadnja 3 leta bomo tudi
letos taborili pod šotori. No, da pa
vendarle ne bo vse preveč »divje« je v
taboru tudi kuhinja, ki bo skrbela za
tople obroke ter tuši s toplo vodo 
Cena tabora znaša 130 € in vključuje 7x
polni penzion + 1 dodatno kosilo ter
vse prevoze.

Izpolnite prijavnico in jo najkasneje do
24.6.2016 oddajte mentorici na šoli ali pa
jo pošljete na erik.gustin@gmail.com
(najkasneje do 24.6.2016). Za vse
dodatne informacije sem vam na voljo na
031 731 417 ali preko e-pošte (Erik
Guštin).

KDAJ ?????

Če se bo prijavilo več otrok iz iste
družine, bodo ti imeli popust (10€ za
drugega in 20€ za tretjega otroka).

Pozdravljeni!

Od sobote, 6. avgusta, do sobote, 13.
avgusta 2016.
KJE ????
Na Dovjem, ob vznožju Karavank ter
s čudovitim pogledom na Triglav in
okoliške vrhove.
S KOM ?????
Z vodniki in mentorji našega
planinskega društva ter v sodelovanju
s PD Slavnik, PD Rečica ob Savinji in
mladinsko izmeno.

ZAKAJ ????
Ker bomo uživali prečudovite razglede
z okoliških vrhov in odkrivali lepote
okoliških planin in skritih jezer.
Ker bomo na taboru izvajali številne
družabne in poučne aktivnosti (igre,
orientacija, planinska znanja,....) ter
tako spoznali nove prijatelje.
Ker je naš poletni tabor že tradicionalen
in dobro zapisan v očeh udeležencev, ki
se ga leto za letom udeležujejo.

