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VABILO 

ZIMOVANJE BAVŠICA 2019 

 

Pozdravljeni planinci! 
Letos organiziramo prvo ZIMOVANJE, ki bo od 24. do 27. februarja 2019 v Bavšici (pri Bovcu), v 
prostorih planinskega učnega središča, od koder je lep razgled na Rombon in ostale vrhove v okolici. 
 

Na zimovanje se bomo podali v nedeljo zjutraj, vračamo se v sredo pozno popoldan. Zimovanje je primerno 
za učence od 1. do 9. razreda. Zaradi velikega zanimanja in omejenih 
kapacitet, imajo prednost pri prijavi aktivni člani planinskega krožka in 
tisti učenci, ki so se že kdaj udeležili katerega od poletnih planinskih 
taborov.  Pogoj za udeležbo na zimovanju je dobra psiho-fizična 
kondicija otroka in primerna oprema (planinski čevlji (primerno 
impregnirani), športna oblačila, dovolj velik pohodni nahrbtnik, topla 
oblačila itd.).   
Cena zimovanja je  80 EUR in vključuje avtobusni prevoz,  spanje, 
hrano, vodenje, oglede ipd. Če se prijavi več članov družine, je cena za 
vsakega člana družine 70 EUR.  
 

Čaka nas:  osvajanje okoliških vrhov in planin, učenje varnega gibanja v zasneženih gorah, sankanje, 
igre na snegu, postavljanje igluja ali snežnega bivaka, druženje z novimi in starimi prijatelji, 
družabne igre, petje, smeh, večerna pomenkovanja v sobah, spanje na pogradih, raziskovanje narave, 
nočni pohod, kreativne delavnice… 
 

Dejavnosti na zimovanju bodo vodili planinski vodniki z doseženo kategorijo za vodenje v snegu. 
 
Na tabor se prijavite tako da: 

 izpolnite prijavnico in jo oddate mentorici planinskega krožka na šoli 
 izpolnite prijavni obrazec, ki ga najdete na naši spletni strani 
 ali pa prijavo pošljete direktno po emailu na urska.pdpiran@gmail.com 

 
Prijave zbiramo do 11.1. oz. do zasedbe mest. Vaša prijava se bo štela kot dokončno veljavna šele, ko boste 
od mentorja ali od vodje tabora dobili potrditev prijave in nato vplačali akontacijo (do 15.1.). Akontacija je 
40 €. Vplačate jo na račun društva - glej podatke zgoraj, pod namen zapišite ZIMOVANJE ter ime in 
priimek otroka. Preostali znesek nakažite najkasneje do 18.2. Akontacijo bomo vrnili, v kolikor se tabora 
otrok ne bo udeležil zaradi opravičljivih zdravstvenih razlogov - z zdravniškim dokazilom. Predpogoj za 
udeležbo na taboru je plačana članarina za leto 2019 (letna članarina znaša 5 EUR).  
   
Preko emailov in spletne strani bomo sredi meseca januarja objavili opremo, ki jo potrebuje  otrok za 
udeležbo na zimovanju, teden pred odhodom pa bomo objavili tudi podroben program.  
Srčno vabljeni na zimovanje. Do takrat pa pridno nabirajte kondicijo.  
V imenu vseh mentorjev in vodnikov PD Piran vas lepo pozdravljam, 

                                                                                                           vodja tabora, Urška Krek, VPZS  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIJAVNICA »ZIMOVANJE BAVŠICA 2019« 

IME IN PRIIMEK:_______________________________________  RAZRED, ŠOLA: _____________________________________ 

DATUM ROJSTVA: _________________ KRAJ ROJSTVA: _______________________       

DOMAČI NASLOV: ______________________________________________________________ 

TEL. ŠT. STARŠEV:__________________                            

EMAIL STARŠEV: ______________________________________  

ZDRAVSTVENE ALI DRUGE POSEBNOSTI (ALERGIJE, DIETE ipd): _________________________________________________ 

PODPIS STARŠEV OZ. SKRBNIKOV:_____________________________________  
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