Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje
Krekov trg 9, 3000 Celje
http://www.pdrustvo-ptce.si/
VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:
DATUM IZLETA:

Nedelja, 8.6.2014

47 srečanje Pošte in Telekoma Slovenije na Resevni
VODJA:
IGOR GOLČMAN
GSM: 031 397 344
POMOČNIK:
Martin,Janez,Ludvik,Luka
ODHOD:
Nedelja, 8.6.2014 ob 7.45 uri
ZBIRNO MESTO:
Telekom Celje Lava 1
SMER VOŽNJE
Celje – Zagrad, Šentjur - Celje
POVRATEK:
V večernih urah
VRSTA PREVOZA:
Osebni ali kombi
ZAHTEVNOST POTI:
lahka tura
ČAS HOJE
4 - 5h
VIŠINSKA RAZLIKA:
600 m
OBVEZNA OPREMA!!
Planinska obutev in obleka, vetrovka, palice
DOKUMENTI:
Planinska izkaznica s plačano članarino PZS, osebna izkaznica
MALICA IN PIJAČA:
Iz nahrbtnika in na Resevni
Organizator letošnjega tradicionalnega srečanja PD PT Slovenije je naše planinsko društvo.
47. srečanje planincev Pošte in Telekoma Slovenije bo na Resevni, kjer se bomo sestali s člani PD PT Ljubljana in
Maribor, Društva prijateljev Poti kurirjev in vezistov NOV Slovenije in se odpravili na izlete po izbiri:
a) 8.00: Zagrad ( 240 m ) - Celjska koča (651m )– Svetina - Resevna(650 m)………………………4-4,5 ure.
b) 10.30: Šentjur ( 260 m ) - Resevna ( 651 m )……..………………………………………………….1,5 ure.
Kdor se ne bo odločil za enega od izletov, se bo lahko peljal do parkirišča od koder je do doma še….5-10 minut.
Ob 13. uri: Začetek uradnega dela srečanja s pozdravnimi nagovori in kulturnim programom.
Po 14. uri: Topla malica in planinsko druženje.
Okoli 18. ure: zaključek srečanja in povratek domov.
PRISPEVEK UDELEŽENCA:

15 eur (za enolončnico in spominsko majico) in prevoz

Informacije
DATUM:

Igor Golčman na številko 031 397 344
Celje, 7.5. 2014

Prijavite se lahko na recepciji Telekoma št. 034283001 vsak dan med 7:30 do 15:30 najkasneje do 4.6.2014
Plačilo izleta pred vstopom v avtobus. Podrobnejše informacije daje vodja izleta.

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 !

