Planinsko društvo ISKRA Ljubljana
VABILO

Dom na Zelenici - OTROCI
Čas in kraj odhoda
Sobota, 16. 6. 2018, ob 8.30 na parkirišču pri trgovini Kompas shop pred predorom Ljubelj. Udeleženci se med
sabo dogovorite za prevoz z osebnimi avtomobili.
Vodnik-i
Vodnika Dora Uršič in Roman Semenič.
Potek izleta
S parkirišča se bomo zmerno vzpenjali čez opuščeno smučišče. Po dobri uri hoje bomo prispeli do Doma na
Zelenici, kjer bomo imeli daljši postanek. Čas za okrepčilo, odtisnili bomo nov žig v letošnjo zgibanko in se
razvedrili s kakšno zanimivo igro. Vračali se bomo po pešpoti, ki pelje skozi gozd in upali, da najdemo cvetoči
lepi čeveljc.
STARŠI ALI SKRBNIKI: V času počitka in zabavnega programa za otroke, lahko z vodnikom obiščete ferato
Spodnji plot. Zahtevnost ferate: učna zavarovana plezalna pot, ocena: C/D (srednje težko/težko).
Značaj ture (izleta)
Lahka, kopna tura. Predviden čas hoje 3 ure.
Oprema
Primerna planinska obutev in oblačila. V nahrbtniku naj bo vetrovka, malica (kos sadja ali sendvič), pijača
(voda), nekaj denarja za priboljšek v koči. Ne pozabi na zgibanko Mlade iskrice in gore 2018 za žig!
STARŠI ALI SKRBNIKI: Za ferato obvezna ustrezna varovalna oprema: čelada, pas, SVK, plezalne rokavice
(priporočamo cele prste), zanka nylon 120cm in vponka z matico za počivanje (če zanke in vponke nimate,
to povejte vodniku). Brez opreme ali z neustrezno, bo vodnik udeleženca zavrnil.
Strošek
Strošek = prispevek za društvo je 1€/ osebo + strošek prevoza vodnika, ki se razdeli med vse udeležence.
Prijave/odjave
Prijava na spletni strani društva, najkasneje do petka, 15. 6. 2018 do 15.00 ure.
V primeru premalo prijav oziroma slabega vremena, bo izlet odpovedan, zato spremljajte spletno stran po
izteku roka za prijave.
Dodatne informacije
Dora Uršič (031 316 889).

Udeleženci izleta bomo ravnali odgovorno in v skladu s Častnim kodeksom Planinske zveze Slovenije.
PD ISKRA Ljubljana, Stegne 21, 1000 Ljubljana, http://www.pd-iskra-lj.si/
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