
PRIJAVNICA ZA TABOR MLADIH PLANINCEV 
(Soriška planina, 9. - 16. avgust 2014)

SORIŠKA PLANINA 2014

ime in priimek EMŠO

naslov (ulica, pošta, kraj)

telefonska številka (enega od skrbnikov) elektronski naslov (enega od skrbnikov)

podpis (enega od skrbnikov)

ZA STARŠE 
S podpisom starši potrjujete, da je udeleženec/ka zdravstveno (nima kroničnih bolezni, poškodb ali podobnega) in 
fizično (hoja 6 ur dnevno do višine 2500 m) sposoben/a udeležbe na taboru mladih planincev. Opozorite nas, če 
mora vaš otrok v času tabora jemati kakšna zdravila.  
Prav tako starši s podpisom dovoljujete, da se lahko fotografije otroka uporabijo pri izdelavi poročila o taboru ter pripravi promocijskega 
materiala za naslednji oz. naslednje tabore. Enako velja tudi pri objavi fotografij na spletni strani društva in pri javni predstavitvi dejavnosti. Starši 
tudi dovoljujete, da se vaš otrok v času tabora prevaža do izhodišč izletov oz. akcij in nazaj v tabor s kombiniranim vozilom ali avtobusom redne 
linije. !
Prijavnico vrnite do 9. 5. 2014. !
Stroški, s katerimi bomo pokrili prehrano, nastanitev, prevoz in izvedbo programa, znašajo 120 EUR na udeleženca oz. 100 EUR na osebo za 
udeležence, ki prihajajo iz iste družine. Ob prijavi je potrebno poravnati akontacijo (35 EUR) oz. oddati potrdilo o njenem plačilu, naslednji obrok 
(40 EUR) nakažite do 24. 6. 2014, preostali znesek do končnega poplačila stroškov tabora pa poravnajte do 30. 7. 2014. Vsa plačila nakažite na 
transakcijski račun PD »Boč« Kostrivnica s številko SI56 06000 0114 969 549, pripis TMP_Soriška planina_ime in priimek vašega otroka. Vse 
informacije lahko dobite tudi pri vodji tabora. Akontacije ne vračamo, enako tudi ne že plačanih obrokov, če udeležbo na taboru odpoveste po 1. 
juliju 2014.

Nosim majico velikosti... 
(obkroži)

KONTAKTI
VODJA TABORA 
Klavdija Strniša 
klavdija.strnisa@gmail.com 
040 266 833 
PD Boč Kostrivnica 

Pedagoški vodja 
Ines Zalezina 
ines.zalezina@guest.arnes.si 
040 606 722 
PD “Sloga” Rogatec

Zdravstvena oskrba 
Ani Ogrič 
anica.ogric@kclj.si 
040 509 370 
PD Zagorje ob Savi

7-8!
9-11!

12-14!!
S    SM!
L     XL!

XXL

MLADINSKI ODSEK 
PD “Boč” Kostrivnica 
Zgornja Kostrivnica 3, 3241 Podplat 
e-pošta info@pd-boc.com 
splet http://www.pd-boc.com 

MLADINSKI ODSEK 
PD “Sloga” Rogatec 
Lerchingerjeva 1, 3252 Rogatec 
e-pošta sloga.rogatec@gmail.com 
splet http://www.pd-sloga.si 
telefon 051 715 579

MLADINSKI ODSEK 
PD Zagorje ob Savi 
Cesta zmage 14, 1410 Zagorje 
e-pošta pdzagorje@pzs.si 
splet http://www.pd-zagorje.si 
telefon 041 886 725

Sem član (označi v kvadratku):
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