Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje
Krekov trg 9, 3000 Celje
Spletna stran društva:
http://www.pdrustvo-ptce.si/
PT

VABIMO NA PLANINSKI IZLET:
DATUM IZLETA:

SOBOTA 02. julija 2011

IN MEMORIAM CVETKI
VODJA:
POMOČNIK:
ODHOD:
ZBIRNO MESTO:
SMER VOŢNJE
POVRATEK:
VRSTA PREVOZA:
ZAHTEVNOST POTI:
ČAS HOJE:
VIŠINSKA RAZLIKA:

Ferdo Glavnik
Šmid Gojko
Sobota 02.07.2011 odhod avtobusa 8,00
Telekom Lava 1
Polzela, Ţalec, Celje, … Šentjur
17,00 uri
Avtobus
Tura ni zahtevna
3 do 4 ure
< 200 m

GSM: 031/323353
GSM:

OPREMA:
DOKUMENTI:
MALICA IN PIJAČA:

Pohodne palice, obutev za nizko gorje in oprema primerna vremenu..
Osebni dokument, …
Iz nahrbtnika ali kakšen priboljšek ob poti

Prav je, da se ob obletnici spomnimo njenemu spominu. Bila je vzor tovarištva v tistem najţlahtnejšem pomenu
besede, mnogokrat nam je govorila o svojih planinskih podvigih, o domačem okolju o ljudeh, ki so jo obkroţali.
Priţgimo svečko in poloţimo šopek poletnega cvetja na njen grob, ter se podamo na pohod v okolico Šentjurja.
Letošnja pot bo malo daljša, vendar poteka večinoma po ravninskem delu severno od Šentjurja. Naš cilj je Uršula
torej bliţnji planinski dom PD Dramlje. Od pokopališča krenemo do ţelezniške postaje na Ponikvi, nato po markirani
poti do doma na Uršuli. Vse skupaj bo trajalo dobre tri ure hoje. Hodi se deloma po kolovozih, nekaj je asfalta in del
gozdnih stez. Prav prijetno za sobotni sprehod!

PRISPEVEK UDELEŢENCA:
PRIJAVA:

10,00 € (prevoz)
Ferdo Glavnik, do četrtka 29.06.2011 – tel. 031/323353

DATUM:
Polzela, kresni dan 24.06.2011
Prosimo, da ob prijavi sporočite svojo GSM številko in mesto vstopa!
Predsednik odbora:
Gojko Smid
OPOZORILO:
S prijavo na izlet udeleţenec potrdi, da se zaveda z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu in
ima urejeno članarino PZS za tekoče leto.
Udeleţenec je dolţan upoštevati navodila in odločitve vodnika, sicer hodi na lastno odgovornost!

Lep planinski pozdrav in
prijetno počutje med nami!

