ČEZSOČA 2019
Taborjenje je idealna priložnost za spoznavanje
drugačnega, družabnega in zdravega življenja v
naravi. Tabor, ki ga pripravljamo letos, bo v
Čezsoči pri Bovcu. Kot že nekaj let, tudi letos
organiziramo tabor skupaj s planinskimi društvi iz
Savinjskega meddruštvenega odbora. Otroci bodo
bivali v šotorih. V taboru bo tudi vsa potrebna
infrastruktura po zahtevah sanitarno higienskih
predpisov (kuhinja, kemični WC, prhe). Za otroke
bodo skrbeli vodniki, mentorji planinskih skupin,
mladinski voditelji, vzgojitelji, tehnično in
medicinsko osebje. Tabor priporočamo predvsem
tistim otrokom, ki radi hodijo in bi radi spoznali
planinstvo kot način aktivnega preživetja v naravi.
V planinskem društvu si bomo prizadevali, da bo
vaš otrok odšel s taborjenja zadovoljen in
obogaten z novimi znanji in koristnimi izkušnjami.

KDAJ, ZA KOGA?

KAJ?
Težavnost in dolžina pohodov bo prilagojena
sposobnosti udeležencev. Na voljo bodo lažji
(krajši) in težji (daljši) pohodi. Obiskali bomo
nekaj muzejev na prostem. Če bo mogoče, se
bomo z gondolo povzpeli na Kanin.
Da nam ne bo dolgčas, bomo poskrbeli za vrsto
družabnih in športnih iger. Zvečer pred spanjem
bomo posedeli in peli ob tabornem ognju in
kovali načrte za prihodnji dan.
V taboru bomo pisali razne prispevke: zgodbe,
misli, pesmi, ankete, risali in vse to strnili v
taborno glasilo. Izobraževalni del tabor bodo
teme planinske šole.

PRIJAVNICA
za planinski tabor ČEZSOČA 2019,
ki bo od 20. 7. do 27. 7. 2019
IME IN PRIIMEK

DATUM ROJSTVA

NASLOV PREBIVALIŠČA

POŠTA IN POŠTNA ŠTEVILKA

ŠOLA, RAZRED

TELEFONSKA ŠTEV. STARŠEV ALI SKRBNIKOV

STROŠEK
E-POŠTNI NASLOV

Tabor je namenjem osnovnošolcem od
dopolnjenega devetega leta starosti. Število mest
je omejeno. Prednost imajo otroci, ki med letom
aktivno sodelujejo s planinskim društvom
(orientacijska tekmovanja, planinski izleti, ...).
Zadnji rok za oddajo prijave je 15. junij 2019 oz. do
zasedbe prostih mest.

Informacije in prijave v pisarni Planinskega društva
Gornja Radgona, Maistrov trg 2, Gornja Radgona,
vsak četrtek od 17. do 19. ure
ali na telefon 051 266 077.

Strošek tabora je 120 €, za drugega otroka v družini
100 €. Vključuje avtobusni prevoz iz Gornje Radgone
do Čezsoče in nazaj, lokalne prevoze na taboru,
prehrano, majico, dodatno zavarovanje ter vse ostale
organizacijske stroške.
Prvi obrok, 40 € (za vsakega otroka) plačate ob prijavi
(v pisarni društva ali na TRR), preostali znesek pa se
poravna najkasneje do 10. 7. 2019 izključno na
transakcijski račun PD SI56 0234 1001 8717 842.
Prijava bo veljavna ob plačilu prvega obroka.
V primeru odpovedi, prvega obroka zaradi že nastalih
organizacijskih stroškov ne vračamo. Otroci morajo
imeti poravnano letno članarino PZS za leto 2019 v
enem od planinskih društev.

Opombe staršev:

V__________________________, dne_________
Podpis staršev oz. zakonitih skrbnikov:

Izpolnjeno prijavnico podpišite na obeh straneh!

Izjava staršev oz. skrbnikov
S podpisom te izjave:
Potrjujem, da sem pod opombe staršev zapisal
zdravstvene posebnosti otroka (kronične bolezni,
alergije, poškodbe in podobno) in da je otrok fizično
sposoben za aktivnosti na taboru (4-6 ur lahke hoje
dnevno).

PLANINSKO DRUŠTVO
GORNJA RADGONA

Izjavljam, da sem podal vse potrebne podatke, ki so
pomembni za napotitev mojega otroka na taborjenje in
jamčim za njihovo točnost.
Soglašam, da lahko PD Gornja Radgona hrani in
uporablja te podatke in jih preveri pri upravljavcih zbirk
podatkov v skladu z zakonom.
Soglašam, da v primeru subvencioniranja letovanja iz
javnih virov, PD Gornja Radgona posreduje relevantne
podatke financerjem na njihovo zahtevo.
Sprejemam pogoje taborjenja in taborni red za otroke
na taborjenju in se zavezujem, da bom nemudoma
prišel po otroka, če mu bo zaradi kršenja tabornega
reda in neprimernega vedenja izrečen vzgojni ukrep
napotitve domov.

46. TABOR MLADIH PLANINCEV

ČEZSOČA

S podpisom soglašam, da moj otrok lahko sodeluje na
delavnicah in so njegovi izdelki razstavljeni in objavljeni
ter da otroka intervjuvajo, snemajo in slikajo med
izvajanjem programov in so reportaže, posnetki in
fotografije s taborjenja javno objavljeni.
Priimek in ime:

Podpis:

(mama, oče, skrbnik)

20. 7. - 27. 7. 2019

