PLANINSKI KROŽEK
vabi v soboto, 5.12.2015 na planinski
pohod na

VINSKO GORO

(Ramšakov vrh - 970 m)
PRIMERNOST: za učence od 1-9. razreda, starše/sorodnike
ZAHTEVNOST IN ČAS HOJE: lahka označena pot – skupne
zmerne hoje je približno za 3- 4 ure.

URNIK POHODA: Pohodniki se zberemo pred trgovino Žerak v
Vidmu ob 7:30 uri (na Selah ob 7.45) od koder se z avtobusom
odpeljemo proti Velenju in se ustavimo v kraju Vinska gora.
Predviden prihod nazaj je okoli 16.ure.

SMER POHODA: Od izhodišča v Vinski gori se bomo podali proti
Gonžarjevi peči od koder bomo imeli lep razgled. Nadaljevali
bomo proti Ramšakovemu vrhu in nato po gozdnatem grebenu do Radojča, kjer se bomo obrnili nazaj proti
Gonžarjevi peči ter se mimo kmetije Gonžar vračali do našega izhodišča. Med potjo bo zelo lep razgled na
Šaleško dolino in njena jezera.

PRIJAVA: do petka 27.11, število mest je omejeno do zasedbe avtobusa!
KAJ POTREBUJEMO ZA IZLET: planinske čevlje in primerna oblačila, nahrbtnik,
hrano in pijačo (na izhodišču/cilju je gostilna, kjer strežejo tudi hrano), dobro voljo in
nekaj kondicije, dnevnik Mladega planinca (za zbiranje žigov, če še ga nimaš, ga
dobiš ob plačani članarini)
 Naših izletov se lahko udeležite samo s plačano letno članarino PD Navezi (za otroke 7€).
 Izlet vodijo vodniki PZS in PD Naveze.
CENA PREVOZA: 14€

VABLJENI!
---------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA ZA PLANINSKI IZLET (Prijavnico in denar oddaj do petka, 27.11.2015!!!)
S podpisom potrjujem, da se moj otrok __________________________________________,
učenec/učenka _______. razreda udeleži planinskega pohoda na Vinsko goro, ki bo potekal v soboto,
5.12.2015 v okviru Planinskega krožka OŠ Videm in Planinskega društva Naveza.
Osnovnošolski otroci se lahko udeležijo izleta s plačano letno članarino PZS oz. PD Naveza (7€ - velja od
januarja 2015 do konca januarja 2016), v okviru katere so na pohodnih zavarovani ali s plačanim dodatnim
enodnevnim nezgodnim zavarovanjem preko PZS (1,52€). Ostale starejše osebe (starši) plačajo samo prevoz.

Na izlet dodatno prijavljam še:
________________________________________________________________________________
Datum: _____________

Podpis starša: _________________________________

Telefonska št. staršev: ___________________________________

