Planinsko društvo ISKRA Ljubljana
VABILO

Poletni planinski tabor BOGATIN 2021
Čas in kraj odhoda
Od srede, 21. julija 2021 do sobote, 24. julija 2021 v Koči pod Bogatinom v osrčju prekrasnega
Triglavskega narodnega parka. Koča stoji na planini Na Kraju, 15 minut od Doma na Komni.
Predviden odhod udeležencev s parkirišča pred Ljudskim domom v Šentvidu ob 7.30 uri, povratek na
izhodišče v soboto popoldne.
Prevoz z osebnimi vozili, udeleženci se dogovorite med seboj. Zaradi lažjega načrtovanja vozniki
pravočasno sporočite namero, najbolje ob prijavi.

Vodnik-i
Pohode in usposabljanje bodo vodili ustrezno usposobljeni planinski vodniki, zanimive dodatne vsebine
bodo predstavili kolegi/ce planinci/ke.

Potek izleta
Nastanitvene kapacitete v Koči pod Bogatinom so skromne, rezervirane so več posteljne sobe s pogradi,
voda ni pitna. Posteljnino udeleženci prinesejo s seboj ali koristijo posteljnino »za enkratno uporabo«
(plačilo v koči).
Bivanje je organizirano na osnovi pol penziona – zajtrk in večerja. Ob zajtrku bo za popotnico pripravljenih
dodatnih 10 l čaja. Prvi obrok je večerja v sredo, zadnji obrok je zajtrk v soboto. Udeleženci se ob prijavi
zavežejo, da bodo spoštovali hišni red in navodila NIJZ, ki bodo v tem času v veljavi.

Značaj ture (izleta)
Planinski pohodi bodo organizirani po težavnosti in trajanju glede na vremenske razmere in opremljenost
udeležencev.

Oprema
Primerna pohodna obutev in oblačila za tri dni, posteljnina, toaletne potrebščine, brisače, copati ali
natikači, kapa, rokavice, zaščita pred morebitnimi padavinami, zaščita pred visokogorskih soncem, sončna
očala, kopalke, naglavna ali ročna svetilka, prva pomoč, pohodne palice, planinska in zdravstvena izkaznica,
zdravila…..
Strošek
105,00 EUR ( nastanitev, prehrana, turistična in promocijska taksa). Posteljnina v ceni ni všteta.
Ostali ocenjeni stroški ( brez prevoza) znašajo 10,00 EUR/udeleženca.
Prijave
Prijave na elektronski naslov nadjau@siol.net do zapolnitve rezerviranih ležišč ( predvideno max 24
udeležencev).
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/

Dodatne informacije
Tabor je namenjen izobraževanju in usposabljanju članov PD Iskra Ljubljana s plačano članarino za tekoče
leto.
Morebitne odjave zaradi bolezni ali poškodbe sporočite pravočasno
Telefon za dodatna pojasnila: 041 993 189, Nadja Uršič
Toplo povabljeni 
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