16. 7.- 24. 7. 2016
MLADINSKI PLANINSKI TABOR KOPRIVNA
PRIJAVNICA
30. mladinski planinski tabor Koprivna 2016
Ime in priimek otroka: _______________________________________ Datum rojstva: __________
Naslov: __________________________________________________________ Pošta: ___________
Ime in priimek staršev: ______________________________________________________________
Številka majice:

S

M

5-6 7-8

L

XL

9-11

XXL

12-13

Telefon staršev: _______________________ e–pošta staršev: ____________________________
Podpis: ________________________

Izpolnjeno in podpisano prijavnico oddaj v tajništvu OŠ Trzin ali na planinskem krožku, lahko pa jo tudi pošljete po
pošti na naslov: Planinsko društvo Onger Trzin, Mladinski odsek, Ul. Rašiške čete 4, p.p. 12, 1236 Trzin. Priporočamo
vam uporabo elektronske prijave prek spletnega obrazca: http://tinyurl.com/2016tabor

30. mladinski planinski tabor
od 16. 7. do 24. 7. 2016
Sredi poletja Mladinski odsek PD Onger Trzin
organizira že 30. mladinski planinski tabor za otroke
od 1. do 9. razreda osnovne šole. Letos bomo
taborili na Koroškem, natančneje v Koprivni.

KAJ NAS ČAKA?

Tabor je namenjen vsem otrokom, ki radi preživljajo
čas v naravi, hodijo v gore in uživajo v dobri družbi.
Tabor otroci preživijo brez spremstva staršev, saj je
namen tabora, da otroci dosežejo večjo
samostojnost, 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.
Tabor je primeren za otroke, ki so sposobni nekoliko
daljše hoje, minimalno 2 uri z vmesnimi počitki
seveda, oziroma ki bodo do tabora nabrali dovolj
kondicije, da jim hoja v hribe ne bo predstavljala
napora. Priporočamo vam izlete MO PD Onger
Trzin, ki so za to več kot primerni.

Za lažjo odločitev vas vabimo na srečanje za
starše s tabornim vodstvom, ki bo v ponedeljek,
6. 6. 2016, ob 17. uri (po planinskem krožku) na
OŠ Trzin, v matematični učilnici. Za starše, katerih
otroci se bodo prvič udeležili tabora, je sestanek
obvezen.

PRISPEVEK ZA TABORJENJE: 140€

Za ostale otroke v družini 125€. Otrokom, ki so
redno obiskovali katerega od krožkov, se prizna
5€ popusta.
Ob umiku prijave zaračunamo organizacijske
stroške v višini 15€. V primeru kasnejšega prihoda
na tabor oziroma predčasnega odhoda denarja
ne vračamo.

Prostih mest je 35, prednost imajo otroci, ki so se
čez leto udeleževali planinskega ali plezalnega
krožka, izletov ali ostalih akcij PD Onger Trzin.
Prijava je mogoča prek priložene prijavnice,
priporočamo pa vam uporabo elektronske
prijave prek spletnega obrazca
http://tinyurl.com/2016tabor.

ČLANARINA:
Za vse udeležence je obvezno plačilo članarine
v PD Onger Trzin za leto 2016. Članarino lahko
poravnate prek spleta (onger.org), na sestanku
za starše ali se dogovorite z mentorjem krožka. Za
osnovnošolce le-ta znaša 7€.

Vsem otrokom, ki se udeležujejo naših taborov
in izletov, svetujemo cepljenje proti klopnemu
meningoencefalitisu.

Pa brez skrbi! Na taboru hodimo na ture vsak
drugi dan, ostale dni pa namenimo igram,
ustvarjalnim in poučnim dejavnostim. Razdeljeni
smo v dve ali tri različne skupine (za bolj in manj
zahtevne ture), tempo hoje pa vedno prilagajamo
najšibkejšemu v skupini.
Vse, ki še ne veste, kako je teden preživeti v naravi,
osvojiti vrh hriba, spati pod zvezdami, zvečer
prepevati ob kitari in se ob tem veliko nasmejati,
vas vabimo, da se nam pridružite in poizkusite še
sami. Ne bo vam žal.

Za dodatne informacije se obrnite na Polono
Podbevšek na 041/517-815 ali
polona.podbevsek@gmail.com.
Rok prijave: 15. 6. 2016

