MLADINSKI ODSEK PLANINSKEGA DRUŠTVA POSTOJNA
VABI NA DRUŽINSKI POHOD NA
Bele stene nad Jurščami
V soboto, 15.2.2020, se začenjajo polletne počitnice. Za prijeten začetek vas vabimo na družinski izlet na Bele stene nad vasjo Juršče. Izlet je prijeten in kratek, primeren za vse starosti in pripravljenost planincev, saj ni zahteven v nobenem pogledu. Hoje je za slabi dve uri. Zbor in začetek bo na Jurščah na športnem igrišču.
KDAJ: sobota, 15.2.2020
KJE: Na Jurščah na športnem igrišču ob 10.00 (v Pivki peljemo proti Knežaku, v Parjah zavijemo levo za Palčje in Juršče, v Palčjah krenemo za Juršče (proti koncu vasi na desno))
VRNITEV: vrnemo se okoli 12.00 na Juršče
PREVOZ: lasten prevoz na in domov z izleta (če nimate prevoza, nas pokličite)
OPREMA: pohodna obutev, vremenu primerna topla oblačila
HRANA in PIJAČA: voda ali topel čaj, sendvič ali dva, suho sadje, čokolada, ...
ČAS IN TEŽAVNOST: od parkirišča do Belih sten bomo hodili približno 1 uro, za spust pa bomo porabili malo manj. Pot ni težavna in je primerna za vse.
CENA:  brezplačno; 
VODJA: Nina Fatur
PRIJAVE: najkasneje do četrtka, 13.2.2020 pri mentoricah v šolah ali na mail fatur.nina@gmail.com; dodatne informacije: telefonska številka 041743363.
________________________________________________________________________
PRIJAVNICA 
Podpisani:___________________________________________, prijavljam na IZLET                                                                                  na Bele stene v soboto, 15.2.2020, OTROKE (imena in priimki, starost, razred, šola) in ODRASLE (ime, priimek, tel.številka)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Če ima kdo od udeležencev zdravstvene težave (vrtoglavica, alergija,…), to napišite na zadnjo stran prijavnice.
Soglašam, da lahko organizator uporabi moj elektronski naslov za nadaljnje pošiljanje obvestil o izletih.
Soglašam, da lahko organizator izleta uporabi podatke, navedene na tej prijavnici, za potrebe uspešne in varne izpeljave izleta ter za kronološko arhiviranje podatkov.
Soglašam, da lahko organizator izleta objavi fotografije prijavljenih oseb na ta izlet v svojih medijih obveščanja (spletna stran, družbeno omrežje facebook, tiskane izdaje društva, drugi mediji).
Vaš elektronski naslov: _________________________________Vaša tel. številka:  ____________
Podpis staršev:_________________________  


