MLADINSKI GORNIŠKI VIKEND
PLANINSKEGA DRUŠTVA SNEŽNIK ILIRSKA BISTRICA

SNEŽNIK
31. 7. - 2. 8. 2020
Leto je naokrog, kmalu bodo tukaj poletne počitnice, čas, ko si vsakdo želi norih
dogodivščin. Četudi je letošnja pomlad potekala drugače kot smo vajeni in je
organizacija gorskega taborjenja pod platneno streho otežena, nas to ne bo ustavilo pri
večernem druženju ob tabornem ognju in sopihanju v klanec. Tokrat v objemu
snežniških gozdov.
Letos pri mladinskem odseku PD Snežnik pripravljamo poletni Mini Mladinski gorniški
tabor, ki je namenjen osnovnošolcem od zaključenega drugega razreda dalje in
srednješolcem. Svoj dom bomo zamenjal za planinsko kočo, računalnik pa za petje in
zabavo ob tabornem ognju.

KJE?
Tokratni tabor bo na Snežniku. S svojimi 1796 metri nadmorske višine je najvišji vrh v
bližnji in daljni okolici. Na njem in v njegovi bližini se nahajajo številne rastlinske in
živalske vrste, ki jih najdemo zgolj na tem območju. Ob lepem vremenu se z njega vidi
vse od Istre in Gorskega Kotarja, na slovensko stran pa lahko vidimo najvišje vrhove
Karavank, Julijskih in Kamniško Savinjskih Alp.

KDAJ?
Mini tabor bo potekal od 31. julija do 2. avgusta. Zbrali se bomo v petek zgodaj
popoldne na Sviščakih, sledil bo kratek pohod in družabni večer, kjer se bomo bolje
spoznali. Prespali bomo v prenovljenih sobah Planinskega doma na Sviščakih, naslednje
jutro pa se z nahrbtniki podali na Snežnik, kjer bomo prebili še vikend poln novih
doživetji in norih aktivnosti v naravi.
Za starejše udeležence (nad 12 let) bo v petek organizirana opcijska kolesarska tura na
Sviščake, kolesarjenja bo za 18 kilometrov in 720 metrov višinske razlike. Če kolesa
nimate in bi se je vseeno radi udeležili, sporočite in pomagali vam bomo urediti najem.
Povratek in zaključek mini tabora je predviden v nedeljo, 2. avgusta v popoldanskem
času.

KAJ?
Raziskovali bomo gorsko naravo in njene skrivnosti na pohodih, starejši opcijsko
kolesarili, spoznavali geografske, zgodovinske in kulturne zanimivosti okolice, osvajali in
poglabljali gorniška znanja, krepili ustvarjalnega duha, se zabavali in sprostili ob
družabnih igrah ter spali v planinski koči.

KAKO?
Podroben seznam opreme bodo dobili vsi udeleženci pred odhodom na tabor. Za
začetek naj omenimo le to, da mora vsak udeleženec imeti poleg planinske opreme tudi
plačano planinsko članarino za tekoče koledarsko leto.
Prijavnice zbiramo do torka, 21. julija 2020 oziroma do zapolnitve razpisanih mest na
elektronskem naslovu luka.jankovic1@gmail.com. Za prijavo navedite ime, priimek,
naslov in rojstni datum udeleženca. Izpolnjeno in podpisano prijavnico naj udeleženec
prinese s seboj na taborjenje.
Cena tridnevnega taborjenja znaša 50 EUR.
Tabornina mora biti poravnana najpozneje do torka, 28. julija 2020 z nakazilom na
transakcijski račun društva. Na plačilnem nalogu izpolnite:
Namen: Ime in priimek udeleženca/udeležencev
Prejemnik: Planinsko društvo Snežnik Ilirska Bistrica
Naslov: Jurčičeva ulica 1, 6250 Ilirska Bistrica
TRR: SI56-1010-0003-2354-733 B
 anka Intesa Sanpaolo d.d
V luči trenutnih razmer bomo pri organizaciji in izvajanju tabora upoštevali vse splošne
higienske ukrepe in zagotovili ustrezno količino razkužila. Večino aktivnosti bomo
izvajali na prostem, vzdrževali medsebojno razdaljo, a stikov ne moremo preprečiti.
Na taborjenju so lahko prisotne izključno osebe, ki ne predstavljajo tveganja za
prenos okužbe oz. ne kažejo okužbe dihal. Udeležence in starše naprošamo, da se
prijavijo le če v času dva tedna pred taborom niso imeli simptomov dihalnih obolenj
oz. niso bili testirani kot pozitivni na koronavirus. V nasprotnem primeru naj ostanejo
doma.
Pri tem prosimo za samokritičnost in odgovorno ravnanje vsakega posameznika.
Za vsa morebitna vprašanja in ostale informacije sem vam na voljo na telefonski številki
+386 51 700 303 in na elektronskem naslovu luka.jankovic1@gmail.com.
Lep gorniški pozdrav,
Luka Jankovič, vodja tabora

Prijavnica na Mini Mladinski gorniški tabor Snežnik 2020
Podatki udeleženca/udeleženke.
VSA POLJA SO OBVEZNA!

IME IN PRIIMEK:
DATUM ROJSTVA:
ULICA:
KRAJ:
ŠOLA IN RAZRED:
ZDRAVSTVENE POSEBNOSTI:

M / Ž
HIŠNA ŠTEVILKA:
POŠTNA ŠTEVILKA:

Navedite vse kar bi morali vedeti o zdravstvenem stanju udeleženca/-.‐ke; še posebej alergije, terapije in
posebne ukrepe v primeru težav.

Podatki staršev ali skrbnikov.
VSA POLJA SO OBVEZNA!

TELEFONSKA ŠTEVILKA:
E-MAIL NASLOV:
Spodaj podpisani(-a), __________________________________ soglašam, da se moj otrok
udeleži Mini Mladinskega gorniškega tabora Snežnik 2020. Ravno tako soglašam, da se
udeleži izvajanja tabornih aktivnosti, ki so predvidene po programu taborjenja.
Seznanjen sem s priporočili NIJZ in bom svojemu otroku omogočil udeležitev na
taborjenju le v primeru izpolnjevanja zdravstvenih pogojev. Dovoljujem fotografiranje
mojega otroka na taborjenju in objavo fotografij na spletnih mestih 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 –
2).
Kraj in datum:

Podpis staršev ali skrbnikov: _________________________

