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

Spletna stran društva:
http://www.pdrustvo-ptce.si/

VABIMO NA PLANINSKI IZLET:
DATUM IZLETA:

Nedelja, 21. oktober 2018

22.pohod po Lavričevi poti
VODJA:
Gojko Šmid
GSM: 041/621-480
POMOČNIK:
Martin Škoberne
GSM: 041/663-865
ODHOD:
Nedelja, 21.10.2018 ob 06:00
ZBIRNO MESTO:
Telekom Celje – Lava 1, (po dogovoru tudi drugje)
SMER VOŽNJE
Celje, Lava 1 – Šentvid pri Stični
POVRATEK:
Proti večeru
VRSTA PREVOZA:
Avtobus , kombi ali osebni prevoz (odvisno od števila prijavljenih)
ZAHTEVNOST POTI:
Nezahtevni izlet,
ČAS HOJE:
4 do 5 ur zmerne hoje
VIŠINSKA RAZLIKA:
Približno 500 m
OPREMA:
Lahka pohodna obutev in vremenu primerna špotrna oblačila
DOKUMENTI:
Osebni dokument
MALICA IN PIJAČA:
Iz nahrbtnika ali an cilju.
Udeleženci 22. tradicionalnega pohoda imajo START v gostilni Jankel v Šentvidu pri Stični, kjer najprej
žigosajo dnevnik pot (prvi žig) pred odhodom pa se lahko tudi okrepčajo.
Pri vpisu se dobi kupon za TOPEL OBROK, KOSTANJ in MOŠT, ki ga bo prejel na koncu pohoda na
Gradišču pri Lavričevi koči.
Vpis je možen od 7.00 do 10.00 ure. Štartnina znaša 10 EUR.
POT poteka od Šentvida preko Velikih Češnjic in vasi Mali Kal. Pot se nadaljuje mimo potoka Bukovica
do zaselka Cerovec, od tu pa do druge kontrolne točke Felič vrh. Markirana pot pripelje do vasi Debeče,
od tam pa do Pristave nad Stično, kjer se nahaja tretji žig. S Pristave se pot spusti po edinem asfaltiranem
odseku poti do Dobrave nad Stično nato levo čez gozdno pot do Gradišča. Pot je dolga 17km.
(preplonkano od organizatorjev).
PRISPEVEK UDELEŽENCA:

€15 prevoz
Pri pomočniku vodnika do srede 17.10.2018 –
PRIJAVA:
tel. 041 663-865 (Martin)
DATUM:
Celje, 15.10.2018
Važno!!: Prosimo, da ob prijavi sporočite svojo GSM številko in mesto vstopa!
Predsednik PD PT:
Gojko Šmid
OPOZORILO:
S prijavo na izlet udeleženec 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. Udeleženec je dolžan upoštevati navodila in odločitve vodnika, sicer hodi na lastno odgovornost!

Lep planinski pozdrav in
prijetno počutje med nami!

