
 

 

 

 
PLANINSKO DRUŠTVO RADOVLJICA 
MLADINSKI ODSEK 
Gorenjska cesta 26 
4240 RADOVLJICA 

 

PRIJAVNICA NA PLANINSKI TABOR PLANICA 2019 
 

 

IME IN PRIIMEK:______________________________________________________________ 

 

DATUM ROJSTVA:__________________________V/NA_______________________________ 

 

NASLOV:_______________________________ ŠT. OSEBNE IZKAZNICE:_________________ 

 

TELEFON STARŠEV GSM:_______________________V SLUŽBI:________________________ 

 

ELEKTRONSKI NASLOV:________________________________________________________ 

 

ŠOLA/VRTEC:__________________________ RAZRED/ODDELEK:______________________ 

 

Zdravstvene posebnosti otroka (zdravila, alergije …)_____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

KONFEKCIJSKA ŠTEVILKA: 6 let   8 let   10 let   12 let   14 let   S   M   L   XL 

 

PLAČILO (obkrožite):          ENKRATEN ZNESEK                V 2 OBROKIH 

 

Potrjujem udeležbo na planinskem taboru »PLANICA 2019«. 

 

V/NA_________________________ Podpis staršev___________________________________ 

 

Izpolni MO PD RADOVLJICA 

Datum prijete prijave:_________________________Mentorica:__________________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. ODPOVED UDELEŽBE IN VRAČILO DENARJA 

Prijavljeni udeleženec ima pravico pisno odpovedati udeležbo, kar sporoči mentorici planinskega krožka oz. vodstvu tabora na naslov: 

PD Radovljica, Mladinski odsek, Ulica Staneta Žagarja 2, 4240 Radovljica. 

V tem primeru ima vodstvo planinskega tabora pravico zadržati del vplačanega zneska ali celotno vplačilo. 

Višina zneska je odvisna od časa, v katerem je udeleženec podal odpoved: 

- od 14 do 8 dni pred odhodom – 30 % cene tabora, 

- od 7 do 4 dni pred odhodom – 50 % cene tabora, 

- od 3 dni do dneva odhoda – 100 % cene tabora. 

Celoten znesek se izjemoma povrne na podlagi zdravniškega potrdila, s katerim potrjuje, da se posameznik ne more udeležiti vplačanega 

tabora. Celoten znesek vrnemo v roku 15 dni po začetku tabora. Prijavljeni ima možnost dobiti zamenjavo znotraj MO. S tem odpadejo 

stroški odpovedi tabora (rezervacija). 

2. ODPOVED PROGRAMA 

Vodstvo tabora si pridružuje pravico, da odpove izvedbo tabora, najpozneje tri dni pred odhodom, če je minimalno število prijavljenih 

premajhno oz. če vremenske razmere ne dopuščajo varne izvedbe programa. V tem primeru prijavljenim vrnemo celotni vplačani znesek. 

3. VODSTVO PLANINSKEGA TABORA 

V njem sodelujejo planinski kadri: mentorji planinskega krožka, vodniki PZS in drugi spremljevalci. Pri vodenju se bodo upoštevali 

ustrezni normativi za vodenje. Tako bo izvedba tabora varna in kakovostna, zaradi stalnega  stika udeležencev z vodstvom pa je 

omogočenega veliko individualnega dela. Udeležencem zagotavljamo izposojo celotne tehnične opreme (čelada, plezalni pas, 

pomožne vrvice, vrvi, vponke). Vodstvo skrbi za kakovostno pripravo, izvedbo in analizo tabora. 

4. VAROVANJE PODATKOV 

Vsi v prijavnici podani podatki bodo uporabljeni zgolj za potrebe in izvedbo tabora »PLANICA 2019«. 


