2. izlet planinskega krožka v šol. letu 2017/2018
HUM NAD LAŠKIM (583 m nmv)
20. januar 2018
Pozdravljeni v letu 2018!
Leto 2018 nas pričakuje z novimi izzivi in planinskimi podvigi. Nazadnje smo se družili v
dolini Kamniške Bistrice v mesecu oktobru, kasneje pa se ob svetovnem dnevu gora (11.
december) preizkusili v kvizu o planinstvu in naših gorah.
Tokratni podvig bo vzpon na piramidasto goro Hum, ki se strmo dviga nad mestom
Laško. Ob vznožju ga krasi srednjeveški grad Tabor, poznan tudi kot »Stari grad« oz.
grad Laško. Ko bo vzpon in sestop za nami, sledi še presenečenje .
ODHOD: 7.30 avtobusno postajališče pred šolo. V primeru, da vam je ob daljši vožnji
pogosto slabo, vzemite sredstvo proti slabosti že pred odhodom.
OPREMA: primerna obutev (po možnosti nepremočljivi planinski gojzarji, rezervna
majica, vrečka za smeti, kapa/trak, rokavice, podlaga za sedenje (kos
podloge/«armafleksa«).
V primeru slabega vremena (napovedi) imejte obvezno tudi dežnik ali dežni plašč.
HRANA in PIJAČA: iz nahrbtnika (termovka s čajem, voda, hrana). Na poti ni koče.
ČAS HOJE: cca 2 - 3 ure
PRIHOD: 16.00 avtobusno postajališče pred šolo (starši prosimo vas, da otroka
pričakate na avtobusnem postajališču).
PREDVIDENI STROŠKI IZLETA: 15 €. Znesek boste poravnali preko položnice po
obračunu nastalih stroškov. V primeru, da se boste prijavili in vas na izlet ne bo, boste
stroške izleta morali prav tako poravnati (kot opravičilo za izostanek velja le zdravniško
potrdilo). Hvala za razumevanje.
NE POZABI: dnevnika MLADI PLANINEC (če ga imaš). Na vrhu je žig.
Na planinski izlet vabimo tudi starše (predvsem za spremstvo prvošolcev).
PRIJAVE: do petka, 12. januarja 2018 na priloženi prijavnici, ki jo oddajte v
tajništvu šole ali učiteljici Bojani Iljaž (učiteljica 1. a, učilnica 406).
(p.s. Izvedba v primeru vsaj petnajstih udeležencev).
Tekom izleta smo dosegljivi (v kolikor naravne danosti omogočajo) na šolski telefon:
040-454-135
Dodatne informacije: http://www.osferdavesela.si/, bojana.iljaz@osferdavesela.si

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Spodaj podpisani ………………………………………………………potrjujem, da se bo
moj otrok ………………………………………………………………iz ………….razreda,
udeležil planinskega izleta v soboto, 20. 1. 2018.
Planinskega izleta se bo udeležil
še: _____________________________________________________________________.
Nastale stroške izleta bom poravnal/a po položnici za vse prijavljene navedene na tem odrezku. V
primeru, da se po prijavi izleta ne bomo udeležili, bom stroške v celoti poravnal.
Datum: ________________

Podpis starša:____________________________
Veselim se (ponovnega) srečanja z vami!
Bojana Iljaž, mentorica planinske dejavnosti

