Razpis za Mladinsko zimovanje na Komni 3.-5. 2. 2017

Narava je lepa v vseh letnih časih, prav tako so aktivnosti, vezane na gibanje v naravi, možne skozi
celo leto. Zima, ki zavije vrhove v led in sneg, ne sme biti ovira pri naših aktivnostih. Dejavnosti s
področja planinstva in pohodništva je potrebno spodbujati v vseh letnih časih. Potrebno pa si je prej
pridobiti potrebna znanja in veščine, ki jih zahtevajo zimske razmere. V ta namen bomo med 3. in 5.
februarjem 2017 na Komni organizirali Mladisnko planinsko zimovanje.
Kako bo zimovanje izgledalo? Spali in jedli bomo v koči, čez dan pa bomo izvajali dejavnosti na snegu.
Izvedli bomo en zimski pohod, poizkusili hojo z derezami ter zaustavljanje s cepinom. Seznanili se
bomo z zimski nevarnostmi ter si ogledali, kako se zavarovati pred njimi. Poizkusili se bomo tudi v
iskanju zasutega v plazu z lavinsko žolno in sondo. Poleg tega se bomo še kepali ter se zabavali na
snegu. Večere pa bomo preživljali ob topli peči v koči, kjer se bomo igrali družabne igre.
Cena tridnevnega zimovanja znaša 45€.
V ceno prispevka za zimovanja je vključeno bivanje v planinskem domu, vodenje, prehrana, ter
stroški, ki so povezani s pripravo in izvedbo zimovanja. Drugi otrok iz iste družine ima 5€ popusta.
Rok prijave je 29. 1. 2017. Na zimovanje bomo sprejeli prvih 15 prijavljenih.
Tisti, ki se boste prijavili na zimovanje (oddali prijavnico in plačali akontacijo) boste na elektronski
naslov prejeli podrobnejše informacije o potrebni opremi, programu in poteku zimovanja. Izpolnjeno
prijavnico lahko oddate vodji osebno, ali pošljete na spodaj naveden elektronski naslov. Prispevek za
zimovanje lahko plačate v enem ali dveh obrokih. Prvi obrok (polovico) plačate ob prijavi, drugi obrok
pa morate poravnati najkasneje do 29. 1. 2017. Znesek poravnate z nakazilom na transakcijski račun.
Na plačilnem nalogu izpolnite:
Ime in Priimek udeleženca
Prejemnik: Planinsko društvo Snežnik Ilirska Bistrica
Naslov: Jurčičeva 1, 6250 Ilirska Bistrica
TRR: 10100 – 0032354733 Banka Koper
Sklic: (00) 2017 012

Več informacij dobite:
- pri Domnu Strletu (GSM: 040 520 029) domen.strle@me.com
- pri Andreju Baroviču (GSM: 041 234 373) andrej.barovic@gmail.com

Informacije o Mladinskem zimovanju na Komni 3.-5. 2. 2017

Pri PD Snežnik pripravljamo zimovanje za mladinsko populacijo nad 10 let, ki predstavlja zimsko
obliko letnega gorniškega tabora. Zavetje pred izzivi zasnežene narave nam bo nudila Koča na Komni,
v okolici katere se bomo učili varne hoje v gore pozimi, se kepali, gradili igluje in se zabavali na snegu.
Na zimovanju imamo ustaljene dolžnosti in pravila obnašanja, ki jih postavlja vodstvo akcije
predvsem zaradi varne izvedbe zimovanja. Kljub premišljenemu načinu izvajanja programa in
ukrepom, ki zmanjšujejo možnosti nesreč, se morate zavedati, da v okviru zimovanja izvajamo tudi
aktivnosti, kjer so možne nezgode. Za varnost udeležencev in njihovo dobro počutje skrbijo
registrirani vodniki PZS. Naprošamo vas, da na prijavnico zapišete morebitne zdravstvene težave
vašega otroka, saj boste s tem omogočili varnejše bivanje otroka na zimovanju in lažje delo
vodnikom.
Vodstvo si pridružuje pravico, da udeleženca, ki ne upošteva pravil ter s tem ogroža zdravje in varnost
sebi ter drugim, pošlje domov na stroške staršev. PD Snežnik ne more prevzeti odgovornosti za
nezgode, ki so se zgodile zaradi neupoštevanja navodil vodstva.
- Organizator, PD Snežnik Ilirska Bistrica, si pridružuje pravico do odpovedi zimovanja, spremembe termina, skrajšanja časa
ali spremembe programa, če bi pred ali med zimovanjem nastopile izredne okoliššine, ki jih ni bilo moč predvideti ali se jim
izogniti in ali bi lahko ogrozile varnost udeležencev.
- Starši oziroma skrbniki udeleženca s podpisom prijavnice potrdijo, da so seznanjeni z možnimi nevarnostmi, ki se lahko
zgodijo na zimovanju med izvajanjem programa in bivanju v planinski koči.
- S podpisom istočasno potrdijo, da se bo njihov otrok na zimovanju obnašal v skladu z navodili vodstva tabora.
- Polnoletni udeleženci se zimovanja udeležujejo na lastno odgovornost in podpišejo izjavo sami. S podpisom istočasno
potrdijo, da se bodo na zimovanju obnašali v skladu z navodili vodstva.
- Udeleženci imajo pravico do odpovedi zimovanja. V primeru, da udeleženec odpove udeležbo na mladinskem zimovanju,
ima PD Snežnik pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi zimovanja. Če udeleženec odpove udeležbo, je dolžan PD
Snežnik povrniti administrativne stroške ter stroške organizacije v višini 20€.

Podroben seznam opreme bodo dobili vsi prijavljeni pred odhodom na zimovanje. Za začetek naj
omenimo le to, da mora vsak udeleženec imeti poleg planinske in športne opreme še nahrbtnik,
gorniško obutev, ki sega čez gleženj, s čvrstim podplatom ter gamaše. Cena tridnevnega zimovanja
znaša 45€. Drugi otrok iz iste družine ima 5€ popusta. V ceno prispevka za zimovanje je vključeno
bivanje v planinskem domu, vodenje, prehrana, ter stroški, ki so povezani s pripravo in izvedbo
tabora. Tisti, ki se boste prijavili na tabor (oddali prijavnico in plačali akontacijo) boste na elektronski
naslov prejeli podrobnejše informacije o potrebni opremi, programu in poteku zimovanja.

Vodji zimovanja:
Domen Strle, VPZS
Andrej Barovič, VPZS

Prijavnica na Mladinsko zimovanje na Komni 3.-5. 2. 2017.

Podatki udeleženca/udeleženke.
VSA POLJA SO OBVEZNA!
IME IN PRIIMEK: ________________________________________
SPOL (obkrožite): M

Ž

DATUM ROJSTVA: _____. _____. _________
ULICA: _________________________________________________ HIŠNA ŠTEVILKA:___________
KRAJ:__________________________________________________ POŠTNA ŠTEVILKA:__________
GSM STARŠEV ALI SKRBNIKOV:_______________________________
ELEKTRONSKI NASLOV:_____________________________________
ZDRAVSTVENE POSEBNOSTI (Navedite vse kar bi morali vedeti o zdravstvenem stanju udeleženca/ke; še posebej alergije, terapije in posebne ukrepe v primeru težav.):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Spodaj podpisani(-a), _________________________________________________ soglašam, da se
moj otrok udeleži Mladinskega zimovanja na Komni 2017. Ravno tako soglašam, da se udeleži
izvajanja aktivnosti, ki so predvidene po programu zimovanja. Strinjam se s pogoji in pravicami
organizatorja, ki so navedene v besedilu Informacije o Mladinskem zimovanju na Komni 2017 in
Razpis za Mladinsko zimovanje na Komni 2017 ter dovoljujem fotografiranje mojega otroka na
zimovanju in objavo fotografij na spletni strani PD Snežnik Ilirska Bistrica, v glasilu planinskega
zimovanja in v tiskanih medijih. Dovoljujem uporabo, hrambo in obdelavo osebnih podatkov v skladu
z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1). Kraj in datum: Podpis staršev ali skrbnikov:

