Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje
Krekov trg 9, 3000 Celje
TRR: SI56 060000007729162
Davčna št.: 85847909
http://www.pdrustvo-ptce.si/

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:

Od četrtka do nedelje 24. – 27. 3. 2022

DATUM IZLETA:

Pokljuka
VODJA:

Igor Golčman

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

Ivan Trampuž
četrtek 24.03. 2022 ob 16.30 uri
Na parkirišču Lava1 Celje
V nedeljo v popoldanskem času
Lastni prevoz
Od lahkih do težjih
6 -8ur

VIŠINSKA RAZLIKA:
OBVEZNA OPREMA!!!!

Cca500 do 1000m

OBVEZNI DOKUMENTI:
DRUGE ZAHTEVE:
MALICA IN PIJAČA:

GSM: 031 397 344

Primerna obutev, palice, očala, dereze, krplje, turne smuči, topla oblačila, in
seveda maska za obraz
veljavna planinska izkaznica, osebna izkaznica in obvezno PCT
Primerna telesna pripravljenost
iz nahrbtnika zajtrk in večerja v hotelu

Z avtomobili se bomo odpeljali po AC do Ljubljane in naprej proti Bledu do Pokljuke. Ko pridemo v Šport Hotel, se
namestimo po sobah za dva in tri udeležence, bomo skombinirali že prej. Sledi sestanek zaradi organizacije pohodov, glede
snežnih razmer, nato večerja in malo prosto za spoznavanje. Na razpolago nam nudijo tudi dvorano za rekreiranje in
druženje, fitnes, savno. V petek predvidevam pohod proti Blejski koči vsi skupaj in tam se bomo razdelili v skupine. Tako se
bomo vsak dan sproti dogovorili kam gremo z željo da bi bilo za vse ugodno . Prijavijo se lahko člani PD PT PS Nova Gorica in
simpatizerji. Program izleta bomo ustrezno prilagodili vremenskim razmeram.
Stroški izleta so 50€ na dan zajtrk in večerja .Stroške prevoza plača vsak sam šoferju. Možnost v Hotelu plačati z turističnim
bonom.
Lastni prevoz
STROŠKI PREVOZA

Prijave do 22. 2. 2022 zaradi rezervacije
PRIJAVA IN INFORMACIJE: Igor 031 397 344
DATUM:
Celje, 17. 2. 2021

Predsednik PD PT:
Gojko ŠMID
OPOZORILO:
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 !

