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Spoštovani starši!
Gornja Radgona, 23. 6. 2015
Čas, ko bomo z vašim otrokom preživeli teden dni na planinskem taboru se približuje.
Mentorji, ki se bomo trudili vašemu otroku popestriti počitniške dni, Vam želimo predstaviti
namen, cilje in kraj planinskega tabora.
Zato ste vabljeni na pogovor, ki bo v četrtek, 2. 7. 2015, ob 19. uri v prostorih Planinskega
društva Gornja Radgona, Maistrov trg 2, Gornja Radgona (stavba pri cerkvi, prej šola s
prilagojenim programom).
Če ste na dan sestanka zadržani, lahko za vse informacije pokličete na
tel. 051 266 077 – Tonček Mlinarič (kličite zvečer). Lahko pa pridete v pisarno Planinskega
društva Gornja Radgona, kjer smo vsak četrtek od 17. do 19. ure.

V soboto, 1. 8. 2015, se bomo odpeljali gorniškim dogodivščinam nasproti ob 7.00. Zbirati se
bomo začeli na Trgu svobode (za kinodvorano) ob 6.30.

Vljudno vabljeni!

Predsednik planinskega društva:
Tonček Mlinarič
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SEZNAM
POTREBNE OPREME
za tabor na Lokvah, ki bo od 1. do 8. 8. 2015.

Osebni dokumenti:
 dnevnik Mladi planinec s člansko znamkico
za leto 2015,
 kartica zdravstvenega zavarovanja.

Pribor









za osebno higieno:
zobna ščetka,
zobna pasta,
krema za ustnice,
milo,
glavnik,
papirnati robčki,
krema za sončenje,
dve brisači.

Za prosti čas:
 beležka,
 pisalni pribor,
 družabne igre,
 naslovi za pisanje razglednic,
 knjige.
Naj ostane doma:
 mobilni telefon,
 igralne konzole in različni predvajalniki,
 nakit,
 ura,
 fotoaparat.

Oprema:
 spalna vreča,
 nahrbtnik za pohode,
 planinski čevlji (zaščita
gležnjev),
 gumijasti škornji,
 športni copati,
 natikači ali sandali,
 potovalna torba
(za osebno prtljago),
 čelna ali žepna svetilka,
 vrečka za umazano
perilo,
 spodnje perilo,
 7-10 parov nogavic,
 vsaj 3 trenirke,
 volnena kapa,
 hlačne nogavice,
 kapa s senčnikom,
 volnene rokavice,
 majice s kratkimi rokavi,
 pulover, flis, puli,
 vetrovka,
 topla jakna,
 dvojne kratke hlače,
 kopalke,
 osebna zdravila,
 rjuha (po želji),
 zaščita pred dežjem.

Vodstvo tabora ne odgovarja za izgubljene
stvari.
Vsa oprema naj bo razvrščena po namenu v polivinilastih vrečkah. Prosimo, da ima
otrok do osem let starosti zapisano ime na opremi. Otrok naj ima s seboj največ 10 €.
Denar bo porabil za pisanje razglednic. Vse ostalo, kar bo vaš otrok potreboval, bo
imel na voljo na taboru. Za prvi dan naj ima seboj malico (sendvič, sok) v nahrbtniku.
Na tabornem prostoru nas čaka kosilo. V času taborjenja smo dosegljivi ob
večernih urah na mobilno štev. 051 266 077.

