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Naslov za pošto: Planinsko društvo Atomske toplice Podčetrtek, Trška cesta 82, 3254 Podčetrtek 

 

Predsednik PD AT Podčetrtek, 

Ivan Šalamon 

 

 

vabita na 
 

OTROŠKI PLANINSKI TABOR 
 

 

od 17.08 do 24.08.2019 
 

v Čezsočo pri Bovcu 
 
 

CENA: Cena po otroku je 140 Є, drugi otrok 120 Є za sedemdnevno 
  oskrbo s prevozi.  
 

Cena tabora bo sofinancirana s sredstvi pridobljenimi v ta namen in bo za 
naše člane nižja od zgoraj navedene. Prevoz otrok bo iz Podčetrtka.  
 

OPIS: Zveza 57. savinjskih planinskih društev imenovana Savinjski 
meddruštveno odbor, skrajšano SMDO, vsako leto organizira otroške in mladinske 
planinke tabore. V ta namen se sposodi šotore, mobilno kuhinjo in vso opremo z 
najetimi kemičnimi stranišči. Tabor brezplačno vodijo mentorji planinskih skupin in 
planinski vodniki. Na taboru se izvede spoznavna tura. Na osnovi sposobnosti in 
interesa otrok se ti razvrstijo po skupinah. Izoblikujejo se krožki za pohodništvo, 
učenje snovi iz planinske šole, spoznavanje orientacije, prve pomoči, novinarski in 
likovni krožek... Bivanje si otroci razen kuhanja ustvarjajo sami s pospravljanjem 
šotorov, pomivanjem posode, s pomočjo v kuhinji, z vzdrževanjem okolice tabora… V 
šotorih ni elektrike, računalnikov, telefoni so pri vaditeljih, osebno higieno otroci 
vzdržujejo sami. Spalo se bo v skupinah v šotorih… Povzpeli se bomo proti Kaninu, 
Rombonu in Svinjaku. Ogledali si bomo tudi lokalne znamenitosti in planinski učni 
center Bavšico, izvajali taborne igre, kurili taborni ogenj…  
 

OPREMA: po vpisu v tabor dobijo otroci seznam potrebne opreme, ki jo 
morajo imeti s sabo. Poleg oblačil in stvari za osebno higieno, naj bi imeli na tabor še 
spalno vrečo, podlogo za sedenje na prostem, pohodniške ali zimske čevlje, športno 
obutev, kopalke, oblačila za dež, svetilko…  
 

VPIS: otroci bodo bivali v 8. izmeni od 17. do 24. avgusta.  
 

ANIMATORJI:  lahko se prijavite če ste starejši od 16 let. Za vas bo tabor 
brezplačen. 
 

PRIJAVE ZBIRA: Ivan Šalamon 041-794-104 - tehnoservis@siol.net  
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