23. Mladinski gorniški tabor Kal-Koritnica 2022
PD Snežnik Ilirska Bistrica

Razpis za 23. mladinski gorniški tabor Kal-Koritnica 2022
30. 7. - 6. 8. 2022
KAJ DOGAJA? Leto je naokrog, kmalu bodo tukaj poletne počitnice, čas, ko si vsakdo želi norih
dogodivščin. Letos pri mladinskem odseku PD Snežnik že triindvajseto leto zapored pripravljamo
poletni mladinski gorniški tabor. Tabor je namenjen osnovnošolcem in srednješolcem, ki jih veseli
življenje v naravi, hoja v hribe in spoznavanje novih ljudi. Življenje, ki ga tabor prinaša in uči, je
zabavno, nenavadno in polno dogodivščin, ki jih deliš z novimi prijatelji. Svoj dom bomo zamenjal za
platneno streho, računalnik pa za petje in zabavo ob tabornem ognju.
KDAJ? 30. 7. – 6. 8. 2022
KJE? Tabor bo potekal v Posočju, v bližini vasi Kal-Koritinca na robu bovške kotline. Kotlino obdaja
venec visokih gora – Rombon in Kanin na eni strani ter greben Polovnika na drugi.
KAJ SE NA PLANINSKEM TABORU POČNE? Spali bomo v šotorih, hodili na izlete in ture. Vodniki vas
bomo seznanili z varno gorniško opremo, vremenom v gorah, vozli in njihovo uporabo, nudenjem prve
pomoči v gorah ter z družabnimi igrami v naravi. Spoznali bomo naravne in kulturne znamenitosti
idiličnega okolja, ki nas bo gostilo. V okolici tabornega prostora bomo izvedli orientacijski pohod in
nočni pohod z bivakiranjem v kolikor bo vreme to dopuščalo. Poizkusili se bomo tudi v plezanju.
Večere bomo preživeli ob tabornem ognju s kitaro v naročju ob prepevanju pesmi in različnih
družabnih igrah. Utrjevali bomo stare in tkali nove prijateljske vezi.
PRISPEVEK ZA TABORJENJE? Ta znaša za prvega otroka 170€, za drugega iz iste družine 150€ in
tretjega 130€. V ceno prispevka za tabor je vključen prevoz na tabor, vodenje, prehrana, ter stroški, ki
so povezani s pripravo in izvedbo tabora.
PREVOZ? Kot lansko leto bo tudi tokrat avtobusni prevoz organiziran v eno smer – tokrat za pot na
tabor. Po zaključku taborjenja udeležence prevzamete na tabornem prostoru.
ROK PRIJAVE? Je 15. 7. 2022. Na tabor bomo sprejeli prvih 40 prijavljenih. Prijava je potrjena šele po
plačilu tabornine.
KAKO SE PRIJAVIM? Izpolnjeno prijavnico oddajte mentorju planinske skupine na šoli ali pa jo pošljite
po pošti na naslov: PD Snežnik, Jurčičeva 1, 6250 Ilirska Bistrica. Najlažje pa prijavo opravite preko
spletnega obrazca: https://tinyurl.com/2022tabor
PLAČILO? Prispevek za tabor lahko poravnate v
enem ali dveh obrokih. Tabornino lahko plačate v
gotovini v društveni pisarni na Jurčičevi 1 v Ilirski
Bistrici med uradnimi urami vsak torek 17:00-19:00
ali z nakazilom na transakcijski račun (v tem primeru
boste navodila prejeli ob prijavi).

Več informacij dobite:
- pri mentorici planinske skupine na šoli
- na medmrežju: http://www.pdsneznik.si/
- pri vodji Špeli Kralj – spela.kralj2@gmail.com
- po e-pošti: info@pdsneznik.si

ČLANARINA

Za vse udeležence je obvezno plačilo članarine v PD Snežnik Ilirska Bistrica
za
leto
2022.
Članarino
lahko
poravnate
prek
spleta
(https://clanarina.pzs.si/), v času uradnih ur v prostorih društva, ali ob
plačilu prispevka za tabor. Za osnovnošolce le-ta znaša 8€.

INFORMACIJE O MLADINSKEM GORNIŠKEM TABORU KAL-KORITNICA 2022
Tabor je namenjen za otroke po končanem drugem razredu osnovne šole, ki radi preživljajo čas v
naravi, hodijo v gore in uživajo v dobri družbi. Tabor otroci preživijo brez spremstva staršev, saj je
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namen tabora, da otroci dosežejo več samostojnosti, uživajo v družbi vrstnikov in naravi. Za otroke
skrbi skupina vodnikov in mladinskih voditeljev PZS ter njihovih pomočnikov, ki že vrsto let prirejajo
tovrstna taborjenja. Vodstvo je na voljo preko SMS sporočil, ko to dopušča razpored dela na taboru.
Tabor je primeren za otroke, ki so sposobni nekoliko daljše hoje, minimalno 3 ure z vmesnimi počitki
seveda, oziroma ki bodo do tabora nabrali dovolj kondicije, da jim hoja v hribe ne bo predstavljala
napora. Priporočamo vam izlete Mlad bistrški planinc MO PD Snežnik Iliska Bistrica, ki so za to več kot
primerni.
Taborni prostor bo sestavljen iz bivalnih šotorov, skupnega večnamenskega šotora, kuhinje, sanitarij
in umivalnice ter kurišča za taborni ogenj.
Na taboru imamo ustaljene dolžnosti in pravila obnašanja, ki jih postavlja vodstvo akcije predvsem
zaradi varne izvedbe tabora. Kljub premišljenemu načinu izvajanja programa in ukrepom, ki
zmanjšujejo možnosti nesreč, se morate zavedati, da v okviru tabora izvajamo tudi aktivnosti, kjer so
možne nezgode. Za varnost udeležencev in njihovo dobro počutje skrbijo registrirani vodniki PZS,
mladisnki voditelji in mentorice. Otroci bodo razdeljeni v skupine, glede na starost, izkušenost in
telesno pripravljenost. Vsako skupino bo vodilo predpisano število vodnikov in mentorjev.
Vodstvo si pridružuje pravico, da udeleženca, ki ne upošteva pravil ter s tem ogroža zdravje in varnost
sebe ter drugih, 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 tabora, spremembe
termina, skrajšanja časa ali spremembe programa taborjenja, če bi pred ali med taborjenjem
nastopile izredne okoliščine, 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 taboru med izvajanjem programa in bivanjem v taboru.
- S podpisom istočasno potrdijo, da se bo njihov otrok na taborjenju obnašal v skladu z navodili
vodstva tabora.
- Polnoletni udeleženci se tabora udeležujejo na lastno odgovornost in podpišejo izjavo sami. S
podpisom istočasno potrdijo, da se bodo na taborjenju obnašali v skladu z navodili vodstva.
- Udeleženci imajo pravico do odpovedi taborjenja. V primeru, da udeleženec odpove udeležbo na
planinskem taboru, ima PD Snežnik pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi taborjenja. Če
udeleženec odpove udeležbo, je dolžan PD Snežnik povrniti administrativne stroške ter stroške
organizacije v višini 70€.
Podroben seznam opreme, navodila pred odhodom in zdravstvene liste za popis morebitnih
posebnosti bodo dobili vsi prijavljeni pred odhodom na tabor. Za začetek naj omenimo le to, da mora
vsak udeleženec imeti poleg planinske in športne opreme še spalno vrečo in ležalno podlogo,
nahrbtnik ter gorniško obutev, ki sega čez gleženj, s čvrstim podplatom.
V ceno prispevka za tabor je vključen prevoz na tabor, vodenje, prehrana, ter stroški, ki so povezani s
pripravo in izvedbo tabora. Starši, ki bodo prijavili dva ali več otrok bodo deležni družinskega popusta:
prvi udeleženec plača polno ceno, vsi naslednji pa 20€ manj.
Obrazec za prijavo je na naslednji strani.

23. Mladinski gorniški tabor Kal-Koritnica 2022
PD Snežnik Ilirska Bistrica

PRIJAVNICA ZA 23. MLADINSKI GORNIŠKI TABOR KAL-KORITNICA 2022
30. 7. – 6. 8. 2022
Ime in priimek otroka: _______________________________________ Datum rojstva: __________
Naslov: __________________________________________________________ Pošta: __________
Šola in razred:_____________________________________________________________________
Ime in priimek staršev: ______________________________________________________________
Telefon staršev: _______________________ e–pošta staršev: ______________________________
Plačilo v:

enem obroku

Čanarino za leto 2022: smo že poravnali

dveh obrokih
poravnali jo bomo skupaj s prispevkom za taborjenje

Številka majice:

5-6 7-8 9-11 12-13
S
M L XL XXL
Izpolnjeno prijavnico oddajte mentorju planinske skupine na šoli ali pa jo pošljite po pošti na naslov:
PD Snežnik, Jurčičeva 1, 6250 Ilirska Bistrica. Priporočamo vam, da prijavo opravite preko spletnega
obrazca: https://tinyurl.com/2022tabor
Spodaj podpisani(-a), __________________________________ soglašam, da se moj otrok udeleži
Mladinskega gorniškega tabora Kal-Koritnica 2022. Ravno tako soglašam, da se udeleži izvajanja
tabornih aktivnosti, ki so predvidene po programu taborjenja. Strinjam se s pogoji in pravicami
organizatorja, ki so navedene v besedilu Informacije o mladinskem gorniškem taboru Kal – Koritnica
2022 in Razpis za 23. mladinski gorniški tabor Kal-Koritnica 2022 ter dovoljujem fotografiranje mojega
otroka na taborjenju in objavo fotografij na spletni strani PD Snežnik Ilirska Bistrica, Facebook profilu
PD Snežnik Ilirska Bistrica, v glasilu planinskega tabora 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:

