PLANINSKO DRUŠTVO GORNJA RADGONA

PLANINSKO DRUŠTVO GORNJA RADGONA

KDAJ: sobota, 19. 3. 2016.

KDAJ: sobota, 19. 3. 2016.

KAM: Andrejev vrh (897m) in Volinjak (886 m).

KAM: Andrejev vrh (897m) in Volinjak (886 m).

ODHOD: avtobusna postaja v Lenartu, 6.20.
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PRIHOD: med 18. in 19. uro, avtobusna postaja v Lenartu.

PRIHOD: med 18. in 19. uro, avtobusna postaja v Lenartu.

OBVEZNA OPREMA: topla jakna, kapa, rokavice, visoki planinski čevlji (brez teh
čevljev udeležba na pohodu ni dovoljena), rezervno perilo (hlače in majica), nekaj
toaletnega papirja, planinski dnevnik, čaj, hrana, pisalo. Vsa oprema mora biti v
vrečkah, spravljena v nahrbtniku. Odraslim se priporočajo pohodne palice.
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Učenec ima lahko mobilni telefon, vendar ta mora biti izklopljen med hojo.

Učenec ima lahko mobilni telefon, vendar ta mora biti izklopljen med hojo.

Hrana: Malica je iz nahrbtnika. Ob sestopu, tik pred naseljem Leše, se bomo
predvidoma med 13. in 14. uro ustavili pri turistični kmetiji Ladra, kjer bodo posebej
za nas pripravili topli obrok, možna sta dva menuja (navedite ob prijavi).
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1. piščančja obara z ajdovimi žganci (po posebnem lokalnem receptu),

1. piščančja obara z ajdovimi žganci (po posebnem lokalnem receptu),

2. gobova juha z ajdovimi žganci.

2. gobova juha z ajdovimi žganci.

Cena je 5 € po obroku in vključuje tudi kavo, ostale pijače (pivo, čaj, sok) ob
doplačilu.

Cena je 5 € po obroku in vključuje tudi kavo, ostale pijače (pivo, čaj, sok) ob
doplačilu.

CENA: stroški prevoza za otroke 5 €, za starše 10 €.
POHOD VODIJO vodniki PZS.
PRIJAVITE se Metki Perdan, do torka, 15. 3. 2016, oziroma do zasedbe avtobusa.
INFORMACIJE: Anita Mlinarič, 051 266 077 (zvečer).
V primeru slabega vremena se pohod odpove ali se izbere drug termin. Vsi pohodniki
morajo imeti poravnano članarino PZS 2016. Ob prijavi se poravnajo stroški
prevoza. Prijavnico in denar dajte v kuverto. Če prijavljeni ne gre na pohod ali se
ne odjavi najmanj dva dni pred odhodom, društvo ne povrne plačila. Informacije tudi
na www.pdradgona.si.
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Mentorica: Metka Perdan
…………………………………………………………………………………………...
PRIJAVNICA, VOLINJAK, 2016 – odrežite in vrnite
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IME IN PRIIMEK STARŠEV, KI SE BODO UDELEŽILI POHODA:
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_________________________________________________

_________________________________________________

IME IN PRIIMEK UČENCA:_____________________________________________
HRANA: 1.MENU (število): ____________, 2. MENU (število): ___________
TELEFON STARŠEV: ___________________________________________
PODPIS STARŠEV: ______________________________________________
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