Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje
Krekov trg 9, 3000 Celje
PT

http://www.pdrustvo-ptce.si/

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:

DATUM IZLETA:

Nedelja, 9. september 2018

VRŠIČ
51. srečanje planincev Pošte in Telekoma Slovenije
VODJA:

Gojko ŠMID

POMOČNIKI:

vodniki planinskega društva

ODHOD:

6.00

ZBORNO MESTO:
POVRATEK:
VRSTA PREVOZA:
ZAHTEVNOST POTI:
DOLŽINA HOJE in VIŠINA:
OBVEZNA OPREMA:
OBVEZNI DOKUMENTI:
PRIJAVE:
MALICA IN PIJAČA:
REGIJA IN ŽIGI:

Telekom Celje, Lava 1 ob 05:55
V večernih urah
avtobus
Lahka kopna tura
2,5 ure lahke hoje. Relativna višinska razlika: 178 m.
Planinska obutev in obleka, primerna vremenskim razmeram
Planinska izkaznica, osebni dokument, zdravstvena izkaznica.
MAIL: gojko.smid@gmail.com
Topel obrok v Poštarskem domu na Vršiču.
Julijske Alpe; žig koče v Tamarju, priložnostni žig srečanja.

GSM: 041621480

51. srečanje planincev Pošte in Telekoma Slovenije --- Poštarskem domu na Vršiču.
V bližini planiške skakalnice se bomo ob 9.00 uri sestali s člani PD PT Ljubljana, PD PT Maribor in
Društva prijateljev Poti kurirjev in vezistov NOV Slovenije, ter se odpravili na lahko kopno turo do
doma v Tamarju. Pri domu bo kratek postanek za osvežitev. Po isti poti se bomo vrnili do avtobusa in
drugih vozil ter se zapeljali na vrh prelaza Vršič.
Pot bomo nadaljevali do Poštarskega doma (15-20 minut hoje), kjer bo ob 13.00 uri začetek uradnega
dela srečanja s pozdravnimi nagovori in kulturnim programom. Po koncu uradnega programa (nekje ob
14.00 uri) bo topla malica in planinsko druženje ob spremljavi žive glasbe.
Okoli 17.00 ure bo zaključek srečanja in povratek domov.

STROŠKI IZLETA:

15 €

Za otroke do 16. leta starosti v spremstvu odraslih je prevoz brezplačen.
PRIJAVE ZBIRA GOJKO ŠMID PREKO SMS 041621480 ali mail: gojko.smid@gmail.com do 5.09.2018
OPOZORILO:
S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene , psihofizične
in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu. Udeleženec je dolžan ves čas izleta ravnati v skladu s častnim
kodeksom slovenskih planincev, ter upoštevati navodila in odločitve vodnika!

Želimo vam varno hojo in lep planinski dan. Srečno!

