
 

Tabor podpirajo:                     Zavarovalnica Triglav                       Občina Krško  

 

PRIJAVNICA  ZA PLANINSKI TABOR 2021 
TOLMIN – CŠOD SOČA – OD  3. DO 10.  JULIJA 2021   

 

 

1. Priimek in ime, naslov    __________________________________________________________  

     

    Datum in kraj rojstva      __________________________________________________________   

     

    Telefon, e-naslov            __________________________________________________________ 

 

 

2. Čas bivanja v taboru:  termin od 3.7. – 10.7. oz. krajši termin  ___________________________  

 

3. Prijavljam se na prevoz z kombijem (obkroži):       DA     NE 

 

4. Cena  POLNEGA PENZIONA (26,00 €)                   
    Opomba: Posteljnina in brisače niso vključene v ceni penziona oz. polpenziona. 

      

Akontacija znaša 80,00 €.  Plačilo:  

- na TRR društva, številka računa: NLB d. d., SI56 0298-0009-1287-733,  

- na blagajni društva,  pri Kolar Erni, mob. 041 251 660. 

 

Prosimo za prijavo najkasneje do 15. junija 2021. 

Kontaktne osebe:   Irena Lekše – m. 041 357 018,    Mirtič Stane (vodja tabora) – m. 040 292 

733. 
 

Pojasnila za udeležence tabora: 
1. Udeleženec tabora, ki je član društva, plača stroške bivanja, dodatno nezgodno zavarovanje, turistično takso (2 €) in stroške prevoza 

do lokacije bivanja in na ture. Ostale stroške financira društvo. Prijavijo se lahko tudi nečlani. Zaračunajo se jim stroški vodnikov v taboru 

v sorazmernem deležu, glede na število udeležencev. 

2. Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih kapacitet z željo, da vse prijave dobimo do 15. junija 2021 zaradi lažje organizacije. 

3. Vplačane akontacije društvo ne vrača, razen v primeru  opravičljivih razlogov (bolezen, drugi nepredvidljivi razlogi). 

4. Udeleženci tabora, ki imajo določena kronična obolenja  – sladkorna bolezen, obolenje srca in ožilja ……, morajo o tem obvestiti vodjo 

tabora, zaradi pravočasnega ukrepanja v primeru zapletov. 

5. Udeleženci tabora bivajo v  več posteljnih sobah (odvisno od kapacitet doma). 

6. Udeleženci so dolžni spoštovati red, ki je predpisan v domu in upoštevati navodila, ki jih predstavi vodja tabora, oziroma odgovorne 

osebe v društvu. 

7. Za vse udeležence tabora je obvezna primerna planinska oprema, zaradi zagotavljanja varnosti pohodov.  

8. Ture so organizirane po skupinah, odgovornost za vodenje prevzema društvo. Za individualne odhode na ture društvo ne prevzema 

odgovornosti. 

9. Udeleženci lahko bivajo v taboru tudi krajši čas, vendar morajo ob prijavi navesti termin bivanja v taboru. V primeru kasnejšega 

prihoda v tabor oziroma predčasnega odhoda, se strošek bivanja zmanjša izjemoma, če obstajajo utemeljeni razlogi oz. je bil prihod ali 

odhod pravočasno napovedan. 

 

 

Krško, _____________             Podpis udeleženca:  ____________________________ 


