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

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:
DATUM IZLETA:

Sobota 05.05. 202012

Kamnik 856 n.m.
VODJA:

Boris Luka Lukanc

GSM: 041698 740

POMOČNIK:

ODHOD:
ZBORNO MESTO:
POVRATEK:
VRSTA PREVOZA:
ZAHTEVNOST POTI:
DOLŽINA HOJE:
VIŠINSKA RAZLIKA:
OPREMA:

Sobota 05.05.2012 ob 8 uri
Sedlo pri Sandl
Sobota 05.05.2012 ob 12 uri
Lastni prevoz
Hribovje- delno brezpotje
3 ure
500 n.m.
TOPLA OBLAČILA , SONČNA OČALA, KREMA ZA SONČENJE, POHODNE PALICE,
PRIMERNA OBUTEV

OBVEZNI DOKUMENTI:

veljavna planinska izkaznica
osebni dokument
DRUGE ZAHTEVE:
Tura je primerna za udeležence z dobro telesno kondicijo !
MALICA IN PIJAČA:
Iz nahrbtnika
Zbrali se bomo na sedlu pri Sandl, to je spodje parkirišče med Homom in Kamnikom. Pot nas bo vodila
mimo Baloha, po markirani poti, do razcepa, kjer krenemo levo po lovski poti, do predela, kjer se
znajdemo v resnično neokrnjenem predelu Kamniške stene. Tu so prelepi balvani in prava divjina. Pot
nas pripelje do Romanove spominske plošče in dela poti, ki ni markirana, ampak je zavarovana z
jeklenico. Po tem delu poti prispemo na začetni del grebena in tu dalje, po celem grebenu, do bivaka na
Kamniku. Z grebena je prečudovit pogled na Savinjsko dolino in okoliške hribe. Sestopili bomo po
markirani poti in tako krožno zaključili na izhodišču. Po turi pa lahko še obiščemo Ivana in Dragico na
Homu.
0 EUR – plačilo deleža prevoznih stroškov
PRISPEVEK
hrana v kočah ni v ceni prevoza
UDELEŽENCA:
Prosimo da ob prijavi sporočite svojo telefonsko številko zaradi uskladitve prevoza
PRIJAVA IN INFORMACIJE: Na GSM:041 698 740 ali e mail: luka2003@siol.net do petka 05.05. 2012

DATUM:

Celje, 05.05.2012
OPOZORILO:
S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje
zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu in ima plačano letno
članarino PZS.
Udeleženec je dolžan upoštevati navodila in odločitve vodnika !

Želimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno !

