PLANINSKI KROŽEK
vabi v soboto, 30.1.2016 na planinski pohod na

DONAČKO GORO (882 m).
PRIMERNOST: od 1-9. razreda, za starše, sorodnike
ZAHTEVNOST: lahka označena pot
URNIK POHODA: Pohodniki se zberemo ob 9.00 uri
pred trgovino Žerak na Vidmu, od koder se bomo z
avtobusom odpeljali do Rudijevega doma pod
Donačko goro. Vrnitev okrog 14. ure.
SMER POHODA: Rudijev dom na Donački gori (590 m) – Donačka gora (882 m).
Od Rudijevega doma se bomo začeli vzpenjati po pragozdu Donačka gora. Prva označena planinska
pot v Sloveniji nas bo hitro pripeljala na greben Donačke gore, kjer bomo zavili levo in v nekaj
minutah prišli na zahodni vrh, kjer je postavljen visok kamnit križ. Od tu se lepo vidi Boč z okolico,
ob lepem vremenu pa pogled seže do osrednjih Kamniško Savinjskih Alp do Pohorja.
ČAS HOJE: 1 ura + sestop
KAJ POTREBUJEMO ZA IZLET:






primerno obutev (planinski čevlji)
oblačila prilagojena vremenskim razmeram,
nahrbtnik, hrano in pijačo (možnost obroka tudi na planinski koči)
dobro voljo in nekaj kondicije,
dnevnik Mladega planinca ali Cici planinec (za zbiranje žigov, če še ga nimaš, ga dobiš ob
plačani članarini)
 Naših izletov se lahko udeležite samo s plačanim zavarovanjem (v okviru članarine PD Naveze)
 Izlet vodijo vodniki PZS in PD Naveze.
CENA PREVOZA: 10 €

VABLJENI!

---------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA ZA PLANINSKI IZLET (Prijavnico in denar oddaj do petka, 22.1.2016)
S podpisom potrjujem, da se moj otrok __________________________________________,
učenec/učenka _______. razreda udeleži planinskega pohoda na Donačko goro, ki bo potekal v
soboto, 30.1.2016 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 2016 do konca januarja 2017), v okviru katere so na pohodnih zavarovani. Ostale starejše osebe
(starši) plačajo samo prevoz.

Na izlet dodatno prijavljam še:
________________________________________________________________________________
Datum: _____________

Podpis starša: _________________________________

Telefonska št. staršev: ___________________________________

