POHOD PO DOLINI REKE GLINŠČICE
Sobota, 8. 3. 2014
Opis izleta:

Dolina reke Glinščice je slikovita dolina, ki se nahaja jugovzhodno od Trsta v
bližini slovensko - italijanske meje. V dolini je več naravnih in kulturnih
znamenitosti, ki so vredne ogleda.

Skupni čas hoje:

4 h (lahka pot)

Oprema:

Pohodni čevlji, topla oblačila, dnevnik in izkaznica MBP…

Prevoz:

Organiziran avtobusni prevoz izpred osnovne šole.

Malica in pijača:

Malica in pijača iz nahrbtnika; sendvič, čaj, sok, čokolada…

Prijave:

Do srede, 5. 3. 2014, z izpolnjenim soglasjem staršev pri mentorici na šoli.

Vodja izleta:

Jožef Knafelc, mentor PS
Domen Strle, vodnik PZS

Cena izleta:

10 €; popust v primeru več otrok iz iste družine

Odhod :

7.50, OŠ Antona Žnideršiča, Ilirska Bistrica

Predviden prihod:

15.20

Naši podporniki:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prijavnica
Spodaj podpisan/a soglašam, da se moj otrok ____________________________ primerno oblečen in obut,
udeleži pohoda na Slavnik, v organizaciji Planinskega društva Snežnik, dne 8. 3. 2014. Na izletu bo otrok
upošteval navodila vodnikov in spremljevalcev. V primeru, da ima otrok zdravstvene težave (vrtoglavice,
alergije, …), to napišite: _________________________________________________________________________.
Po končanem izletu (obkrožite):
a) bom poskrbel/a za prevoz ali spremstvo mojega otroka izpred zbornega mesta domov
b) se moj otrok lahko sam vrne domov
Datum:____________

Podpis staršev / skrbnikov: ____________

Kontakt (GSM): ____________
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