Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje
Krekov trg 9, 3000 Celje
Davčna št.: 85847909
http://www.pdrustvo-ptce.si/

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:
DATUM IZLETA:

nedelja 4. september 2016

Zg. Bistrica – Trije Kralji
VODJA:

Gojko Šmid

GSM: 041 621 480

POMOČNIK:
ODHOD:
ZBORNO MESTO:
POVRATEK:
VRSTA PREVOZA:
ZAHTEVNOST POTI:
DOLŽINA HOJE:

Martin Škoberne

VIŠINSKA RAZLIKA:
OPREMA

Cca 920m
Pohodne palice, primerna visoka obutev in obleka, repelent proti klopom

nedelja 4. september 2016 ob 7:00 uri
Telekom Celje – Lava 1, Celje
v večernih urah
Lastni prevoz ali kombi

Lahka tura
5 ur

DOKUMENTI:
veljavna planinska izkaznica, osebna izkaznica, zdravstvena izkaznica
DRUGE ZAHTEVE:
MALICA IN PIJAČA:
Iz nahrbtnika in na Treh kraljih
Iz Celja se zapeljemo do Slovenske Bistrice in pri vodohranu vstopimo v sotesko bistriškega Vindgarja.
Pot nas vodi mimo bivšega kamnoloma in po dobre pol ure prispemo do Šumnika. Prva skupina se
počasi vrne nazaj na izhodišče in se s prevozom odpelje na končno lokacijo Trije Kralji; druga skupina
se odpravi naprej do končne lokacije peš ob strugi potoka Bistrica(3:30h). Na nadmorski višini približno
1200m, sledi analiza opravljene poti. Po toplem obroku se skupaj odpeljemo v dolino. Več informacij je
na voljo: www.pespoti.si/dnevnik_poglej_pot.php?id=1706 V primeru zelo slabega vremena izlet
odpade.

STROŠKI PREVOZA

15 EUR pri vstopu v kombi

PRIJAVA IN INFORMACIJE: Prijavite se lahko na recepciji Telekoma št. 034283001 vsak dan med
7:30 do 15:00 najkasneje do 2.9.2016 do 14 ure
DATUM:

OPOZORILO:

Celje, 11.8.2016
Predsednik PD PT:
Gojko ŠMID

S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da se zaveda zahtevnosti izleta, ter izpolnjuje zdravstvene,
fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu in ima plačano članarino za tekoče leto.
Udeleženec je dolžan ves čas izleta ravnati v skladu s častnim kodeksom slovenskih planincev in
mora dosledno upoštevati navodila vodnikov .
Lep planinski pozdrav in prijetno počutje med nami!
Želimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno !

