3. izlet planinskega krožka v šol. letu 2017/2018
KOČA NA ČAVNU, KUCELJ (1237 m n.m.v.)
21. april 2018
Pomlad nas vabi v Trnovski gozd!
Trnovski gozd se ti v vsakem letnem času kaže v drugačni luči in težko bi se odločili,
katera je najlepša. Pred natanko štirimi leti smo se že potepali v tej pokrajini ter osvojili
najvišjega, Mali Golak, v Lokavcu pa se ob povratku najedli češenj. Verjamem, da imate
mnogi, ki ste bili z nami, ravno ta zaključni dogodek še zmeraj v nepozabnem spominu.
Odpravljamo se ponovno v Trnovski gozd, natančneje na njegove južne obronke na vrh
Kuclja, ki nam ponuja razglede vse do morja. Verjamem, da je slednjega že marsikdo
izmed nas zelo željan.
ODHOD: 7.30 avtobusno postajališče pred šolo.
OPREMA: primerna obutev (po možnosti nepremočljivi planinski gojzarji), rezervna
majica, vrečka za smeti, kapa/trak, podlaga za sedenje (kos podloge/«armafleksa«).
V primeru slabega vremena (napovedi) imejte obvezno tudi dežnik ali dežni plašč.
HRANA in PIJAČA: iz nahrbtnika, po želji tudi na koči
ČAS HOJE: cca 3 - 4 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, 13. aprila 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
OPOMNIK! Kdor se od prvih treh izletov ne bo udeležil niti enega, ne bo povabljen na
zaključni dvodnevni izlet načrtovan v mesecu juniju!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Spodaj podpisani ………………………………………………………potrjujem, da se bo
moj otrok ………………………………………………………………iz ………….razreda,
udeležil planinskega izleta v soboto, 21. 4. 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

