Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje
Krekov trg 9, 3000 Celje
TRR:SI56 0400 1004 6471 428
Davčna št.: 85847909
http://www.pdrustvo-ptce.si/

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:

DATUM IZLETA:

nedelja 12.06.2022

53.srečanje planincev Pošte in
Telekoma Slovenije v Lenartu
VODJA:

Igor Golčman

POMOČNIK:
ODHOD:
ZBORNO MESTO:
POVRATEK:
VRSTA PREVOZA:
ZAHTEVNOST POTI:
DOLŽINA HOJE:

nedeljo 12.06.2022 ob 07.30 uri
Telekom Celje – Lava 1, Celje
nedelja popoldan
avtobus
lahka pohodna
1 ura

VIŠINSKA RAZLIKA:
OBVEZNA OPREMA!!!!
OBVEZNI DOKUMENTI:
DRUGE ZAHTEVE:
MALICA IN PIJAČA:

GSM: 031 397 344

majhna
Primerna obutev
veljavna planinska izkaznica, osebna izkaznica
Primerna telesna pripravljenost
Topel obrok in sladica na prireditvenem prostoru

Z avtobusom se bomo odpeljali v Zavrh (370m nmv.). Ogledali si bomo Štupičevo vilo in spominsko
sobo Generala Rudolfa Maistra Vojanova. V obnovljeni Maistrovi kleti se bomo lahko okrepčali. Na
lastno odgovornost je možen tudi vzpon na 17 m visok stolp z izjemnim razgledom. Po ogledu se
bomo odpravili peš na prireditveni prostor na Poleno v Lenartu v Slov. goricah. Planinci, ki ne bodo
želeli ali mogli pešačiti se bodo do prireditvenega prostora odpeljali z avtobusom. Ob 12.30 bo
pričetek uradnega dela srečanja s pozdravnimi nagovori in kratkim kulturnim programom. Po
uradnem delu bo topla malica prave slovenjegoriške gibanice iz krušne peči. Ob dobri glasbi bomo
druženje nadaljevali. Udeleženci bodo prejeli spominsko darilo.
Zaključek srečanja in povratek domov je predviden v pozno popoldanskem času, oziroma po dogovoru
na mestu srečanja.

STROŠKI PREVOZA

15,00 EUR
PRIJAVA IN INFORMACIJE: do 7.6.2022 Igor Golčman : 031 397 344
DATUM:
Celje, 2.6.2022
OPOZORILO:

Predsednik PD PT:
Gojko ŠMID

S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da se zaveda zahtevnosti izleta, ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in
tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu in ima plačano članarino PZS za tekoče leto. Udeleženec je
dolžan ves čas izleta ravnati v skladu s častnim kodeksom slovenskih planincev in mora dosledno upoštevati
navodila vodnikov .
Lep planinski pozdrav in prijetno počutje med nami!
Želimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno !

