
Letošnji tabor se bo odvijal v dolini alpske reke Radovne, ki
leži na območju Triglavskega narodnega parka med
planotama Pokljuko in Mežaklo; zaradi te lege je podnebje
tukaj izrazito alpsko, kar pomeni, da so poletja prijetno
hladna.

Spali bomo v taborniškem domu Radovna na nadmorski
višini 787 m, ki je naše izhodišče za odkrivanje naravnih
in kulturnih znamenitosti bližnje okolice – od vrhov, kot
sta Jerebikovec in Debela peč ter dolina Krme do
Gogalove domačije z več kot 400-letno lipo, Pocarjeve
domačije (etnografski muzej) ter Psnakove žage in
mlina.

Cena taborjenja:
Redna cena: 300 EUR na osebo

Cena s popustom: 250 EUR na osebo – velja ob udeležbi več
članov iz iste družine ali gospodinjstva (torej vsak DRUGI IN
NADALJNJI PRIJAVLJENI DRUŽINSKI ČLAN, ki pride na tabor)
Prijave so mogoče do zapolnitve prostih mest. Upoštevajo se
samo prijave z izpolnjeno in oddano prijavnico ter poravnano
prijavnino 50 EUR. Poravnana prijavnina (50 EUR), se žal ne
more vrniti.
Možno je tudi plačilo na več obrokov, vendar najkasneje do
30. 6. 2023.

Prijavnino kot tudi znesek tabora lahko poravnate VSAK
DRUGI IN ČETRTI TOREK V MESECU med 18. in 19. uro v
prostorih društva, Valvazorjeva 59, Maribor ali preko TRR:
Nova KBM d. d. Maribor št.: 0451 5000 0859 346.

V primeru plačila preko TRR vas vljudno naprošamo, da na
naslov društva posredujete izpolnjeno prijavnico ter dokazilo
o plačilu.

Podrobnejše informacije o planinskem taboru lahko dobite
na sedežu društva na Valvazorjevi 59, vsak torek med 18. in
19. uro ter pri organizatorjih tabora:

PREKO e-POŠTE:
- auern88@gmail.com (Nino),
- bostjan.vihar@gmail.com (Boštjan)

PREKO TELEFONSKE ŠTEVILKE:
- 041/257-595 (Nino),
- 041/254-726 (Boštjan)

Pogoj za prijavo je poravnana članarina PZS za leto 2023.

IME:

PRIIMEK:

DATUM ROJSTVA:

NASLOV:________________________________

_______________________________________

ČLAN PD ________________________ (IME PD)

TELEFON:

E-POŠTA:

VELIKOST TABORNE MAJICE:_________ (npr.
XS,S,M,L,XL,.....)

DODATNE INFORMACIJE (npr. alergije, omejitve glede
prehrane, morebitne zdravstvene težave…):

ZA MLADOLETNE OTROKE, KI SE BODO TABORA
UDELEŽILI SAMI
IME IN PRIIMEK STARŠA/SKRBNIKA:

TELEFON:

DATUM:

PODPIS:

VELIKOST TABORNE MAJICE:_________ (npr. XS,S,M,.....)

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

S podpisom prijavnice dovoljujem Planinskemu društvu Drava
Maribor (v nadaljevanju PD Drava) zbiranje fotografij in
videoposnetkov, na katerih sem prepoznaven jaz oz. moj otrok in ki
so nastali v okviru planinskega tabora Radona 2023. Objavo
navedenih posnetkov dovoljujem za promocijo in komunikacijo
društva v spletnih medijih (spletna stran, Facebook, Instagram…)
ter tiskanih občilih društva (zborniki, glasila, bilteni, koledar itd.).
PD Drava zagotavlja zbiranje in uporabo posnetkov izključno v
navedene namene in v skladu z Uredbo o varstvu osebnih podatkov
(Uredba Evropske unije 2016/679).

5.8 - 12.8. 2023


