Planinsko društvo ISKRA Ljubljana
VABILO

Zimski planinski tabor BOHINJ 2019
Čas in kraj odhoda
Od petka 18. januarja do nedelje 20. januarja 2019 v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti ( CŠOD) v
Bohinju, Ribčev laz 63. Zbor udeležencev na parkirišču pred MERCATOR CENTROM v Bohinjski Bistrici v
petek, 18. 1. ob 9.30 uri. Nastanitev v objektu CŠOD je možna šele med 14. in 17. uro. Povratek iz Bohinja
v nedeljo, 20. 1. 2018 predvidoma ob 16. uri. Zaposlenci in zamudniki se udeležencem lahko pridružijo na
večerji, v petek ob 18. uri.
Prevoz ne bo organiziran, udeleženci se dogovorite med seboj; zaradi lažje koordinacije vozniki sporočite
namero ob prijavi. CŠOD leži ob Bohinjskem jezeru, na pol poti iz Ribčevega Laza v Ukanc, v osrednjem
območju Triglavskega narodnega parka. Dostopno je po asfaltirani cesti, parkirišča zagotovljena. Pomoč:
takoj za cerkvico levo.

Vodnik-i
Pohode in usposabljanje bodo vodili ustrezno usposobljeni društveni planinski vodniki, strokovne
vsebine pa predstavili izkušeni gostujoči predavatelji.
Potek izleta
Planinski zimski tabor bo organiziran v Domu Bohinj ( bivši Mladinski dom) , ki je bil pred nekaj leti v celoti
obnovljen. Udeleženci bodo nastanjeni v komfortnih tri posteljnih sobah z lastno kopalnico in sanitarijami
( pograd + ležišče). Uporaba posteljnine je obvezna, ni pa všteta v ceni. Prinesite s seboj, prav tako brisače in
copate. Zajtrk in večerja sta primerna odrasli populaciji in bosta deljena na razdelilni liniji) na voljo bo tudi
zadostna količina čaja. V jedilnici so samopostrežni aparati za kavo, pijačo in prigrizki. Prostori so udobni in
primerno ogrevani, rezervirano imamo multimedijsko učilnico. Prvi obrok bo večerja v petek, zadnji obrok
je zajtrk v nedeljo. Večerja ob 18. uri, zajtrk ob 8. uri. Udeleženci se ob prijavi zavežejo, da bodo spoštovali
hišni red. Podatki so dostopni na spletni strani https://www.csod.si/dom/bohinj Hišni red za nešolske
skupine.

Značaj ture (izleta)
Udeleženci bodo ponovno obnovili teoretična in praktična znanja za gibanje v zimskih razmerah in
opremljenosti. Planinski pohodi bodo organizirani po težavnosti in trajanju glede na vremenske razmere in
opremljenost udeležencev. Prvi dan je predvidena kratka opoldanska tura v okolici Bohinja ( mali nahrbtnik
in malico ter pijačo imejte pripravljene), drugi dan najverjetneje obiščemo Orožnovo kočo na Planini za
Liscem in morebiti celo Črno prst), tudi za zadnji dan bomo našli ustrezno izbiro.
Načrtovani sta dve strokovni večerni predavanji ( zdravnik, zgodovinar-geograf) , potopisno predavanje
kolege Jake Bartola o trekingu po Kirgiziji in družabno - zabavni Večer NOSTALGIJE. Udeležence prosimo, da,
če seveda to želijo, iz svojega fotografskega arhiva izberejo 3-5 osebnih fotografij iz mladosti (od rojstva do
16. oz. 18. leta), jih fotografirajo in posredujejo na elektronski naslov adrijana.scortegagna@gmail.com.

Oprema
Primerna pohodna obutev in topla oblačila za tri dni, toaletne potrebščine, posteljnina, brisače, copati ali
natikači, kapa, rokavice, zaščita pred morebitnimi padavinami, zaščita pred visokogorskih soncem, sončna
očala, naglavna ali ročna svetilka, prva pomoč, pohodne palice, dereze, gamaše, planinska in zdravstvena
izkaznica, zdravila, če jih potrebujete…..
Čelada, cepin, lopata, plazovna žolna, krplje – če jih imate, prinesite, prosim.

Strošek
54,00 EUR ( nastanitev in prehrana)
Za potrditev prijave je potrebno nakazilo 54,00 EUR na Račun: SI56 6100 0001 3189 243 Planinsko društvo
Iskra Ljubljana, Stegne 21, Ljubljana, Bic Banke HDELSI22, referenca SI 99, namen USPOSABLJANJE BOHINJ
2019 in pripisanim imenom in priimkom. Izjemoma je dovoljeno plačilo pri blagajničarki Adrijani
Scortegagna. Plačilo in prijava najkasneje do 12. 1. 2019.
Prispevek za izobraževanje in usposabljanje znaša 11,00 EUR/udeleženca.
Za kritje stroškov prevoza vozniku je priporočen znesek 8,00 EUR na potnika pri 4 v avtu, oz. 10,70 EUR na
potnika pri 3 v avtu.

Prijave
Prosimo za čimprejšnje prijave na nadjau@siol.net, najkasneje do petka , 12. 1. 2019 do 10. ure, oziroma
do zapolnitve kapacitet ( max 30 oseb).
Zaradi spremenjene zakonodaje je organizator teden dni pred udeležbo dolžan posredovati listo prijavljenih
z zahtevanimi podatki. Udeležence prosimo, da ob elektronski prijavi poleg IMENA in PRIIMKA sporočite še:
 datum rojstva
 državljanstvo
 identifikacijski dokument ( vozniško dovoljenje, potna listina, osebna izkaznica)
 številko identifikacijskega dokumenta
 telefonsko številko udeleženca
Organizator PD Iskra Ljubljana zagotavlja, da bo podatke uporabil samo za namen prijave bivanja in jih ne bo
hranil v evidencah.

Dodatne informacije
Tabor je namenjen izobraževanju in usposabljanju članov in pridruženih članov PD Iskra Ljubljana in PD RTV
( 20 + 10)
Morebitne odjave zaradi bolezni ali poškodbe sporočite pravočasno oz. do četrtka, 16. 1. 2019 do 15. ure.
Telefon za dodatna pojasnila: 041 993 189, Nadja

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

