Zaključni izlet v Piran
I. Osnovne informacije o izletu
Zaključni izlet se bo letos delil na dva dela:






GG del: Kišobrančiči po Hofer ceni, Ubijalske pikapolonice: Z avtobusom se bomo v petek
odpeljali do Pirana, kjer bomo prespali v bivakih. Naslednji dan se bomo srečali z MČji in se
skupaj odpravili proti plaži, kjer se bomo kopali in se počasi odpravili nazaj proti Ljubljani.
MČ del: Leteče veverice, Prepečeni kruhki, Goreči medvedi: Z avtobusom se bomo odpravili
proti Piranu, kjer si bomo ogledali akvarij. Potem se nam bodo pridružili še GGji in skupaj se
bomo kopali na plaži, potem pa se bomo počasi odpravili nazaj proti Ljubljani.
Voda Jekleni črvi in Črna nebesa bosta v tem času na vodovem izletu

GGji z izletom pričnejo že v petek 10. 6. 2022 ob 14.30 izpod ure na glavni železniški postaji Ljubljana,
in končajo 11. 6. 2022 ob 17.15 na parkirišču ob Dolgim mostom. Cena izleta znaša: 21 €. Denar je
treba na spodnji sklic nakazati do 6.6.
Otroci s seboj potrebujejo:














rutko!!!
nahrbtnik
šotorsko krilo
spalno vrečo
podlogo za spanje
nož
vsaj 4m vrvi
lučko
menažko in pribor
flašo z vsaj 1l pijače
toaletni pribor
kopalke
brisačo








malico
rezervna oblačila
primerna obutev in oblačila
denar za sladoled
prostor za skupno opremo
zdravstveno izkaznico

Za MČje izlet poteka v soboto 11. 6. 2022 od 7.30 do 17.15 na parkirišču ob Dolgim mostom. Cena
izleta znaša: 21 €. Denar je treba na spodnji sklic nakazati do 6.6.
Otroci s seboj potrebujejo:








rutko!!!
kopalke
brisačo
flašo z vsaj 1l pijače
malico
primerna obutev in oblačila
denar za sladoled

II. Podatki o plačilu
Podatki za nakazilo za GG in MČ izlet
KODA: OTHR
NAMEN: Piran 22 <ime in priimek člana>
ZNESEK: 21 € na udeleženca (lahko plačate za več članov istega gospodinjstva hkrati)
IBAN: SI56 6100 0000 4731 425 (Delavska hranilnica d.d.)
NAZIV: Društvo tabornikov Rod Črnega mrava
NASLOV: Perčeva ulica 22, 1000 Ljubljana
SKLIC: SI00 45-2022

III. Prijave na akcijo
Prijave so možne do srede 8. 6. 2022 na tej povezavi.

IV. Ostale informacije
Za dodatna vprašanja se lahko obrnete na vodji zaključnega izleta:
Oskar Brumen: 040 893 413, oskar.brumen@gmail.com
Urh Intihar: 051 352 115, urh.intihar@gmail.com

