
- KOTEČNIK -
Plezalni tabor

1.—3. junij 2018

Okvirni program

Petek (1. junij)

- 08:00 zbor pred OŠ Radovljica za starejše plezalce 
in odhod proti Kotečniku,
- 13:00 zbor pred OŠ Radovljica za mlajše plezalce 
in odhod proti Kotečniku,
- plezanje v plezališču,
- večerja,
- postavljanje šotorov,
- spoznavni večer,
- spanje.

Za petek plezalci sami poskrbijo za kosilo/malico.

Sobota (2. junij)

- Bujenje
- telovadba,
- zajtrk,
- plezanje v plezališču,
- razne igre (družabne, slackline …),
- večerja ob tabornem ognju,
- spanje.

Nedelja (3. junij)

- Bujenje,
- telovadba,
- zajtrk,
- plezanje v plezališču,
- pospravljanje šotorov,
- odhod domov (točno uro bomo sporočili).

Če potrebujete opravičilo sporočite trenerju.

Potrebna oprema

— Plezalna oprema (plezalke, plezalni pas, torbica z 
   magnezijem, čelada – lahko tudi kolesarska, 
   oblačila za plezanje),
— pribor za osebno higieno + brisača,
— bidoni za vodo (skupen volumen min. 2 l),
— sredstvo za zaščito proti klopom,
— krema za sončenje,
— rezervna oblačila,
— primerna obutev za telovadbo, 
— šotor*,
— spalna vreča, 
— podloga za spanje,
— zdravstvena izkaznica,
— družabne igre.

* lasten šotor ni pogoj za udeležbo, je pa zaželen (en šotor za 
tri ali več oseb).

V enem nahrbtniku naj bo le plezalna oprema. 
Ostale stvari pa v drugem nahrbtniku oz. potovalni 
torbi.

Iz dosedanjih izkušenj opažamo, da otroci na tab-
ore prinašajo preveč sladkarij, prosim, da starši to 
omejite na minimum!

V primeru odpovedi prijave vam zneska ne 
zaračunamo ob predložitvi zdravniškega potrdila. V 
kolikor se prijava prekliče iz drugih razlogov, znesek 
zaračunamo.

V kolikor bi tabor zaradi opravičljivih razlogov od-
padel, bomo prijavljene o tem pravočasno obvestili.

Število prijav je omejeno!



Nastanitev

V čudovitih bukovih gozdovih nad Libojami, kjer se 
človek naužije zelene narave, miru in svežega zraka, 
se na južnih pobočjih hribovitega grebena skriva 
naše največje plezališče. S skupno 334 smermi, 
razdeljenih v 11-ih sektorjih, nudi uživaško plezanje 
v odlični skali, ki bo razvajala tako vrhunske plezalce 
kot tudi začetnike.

Nabor smeri je zares bogat in plezalno raznolik, saj 
najdemo tako plate kot previse, raze in kamine vseh 
težavnosti. Plezališče je zelo razpotegnjeno, zato 
do najbolj oddaljenega sektorja potrebujemo kar 35 
minut hoje, ki pa so dobro poplačane, saj za neka-
tere velja sektor Kača za najlepšega v Kotečniku. Kl-
jub relativno dolgemu dostopu je plezališče deležno 
velikega obiska, še posebej ob vikendih in praznikih. 
 
 
 

Informacije

Ker je plezanje v skali najboljša osnova za dobrega 
plezalca, bomo tudi letos  organizirali plezalni tabor 
za člane Športnoplezalnega odseka Radovljica. 
Tokratna destinacija je plezališče Kotečnik pri 
Celju. Tabor je namenjen članom od skupin:

— vrtec A, 
— pripravljalci A in B, 
— tekmovalci A1 in B. 

Namen tabora je v spoznavanju in razvijanju 
raznolikega športnega plezanja v naravi in športno 
navdahnjenem druženju.

Kontakt: 
Luka Štefan, 041 480 977 
luka.stefan@gmail.com

Klemen Humerca, 040 651 007
klemen@humerca.com

Cena

Cena tabora znaša 55 € in vključuje:

— spanje v campu Tratnik,
— hrana (zajtrk, malica in večerja), 
— prevoz,
— vodeno plezanje,
— 24-urno varstvo.

Znesek bo zaračunan na položnici.

Prijavnica

Ime in priimek ___________________________________

Datum rojstva ___________________________________

Naslov __________________________________________

____________________________________________________

GSM starša (navedite številko, na kateri boste dosegljivi v 
nujnem primeru)

______________________________________

Skupina, ki jo obiskuje otrok

____________________________________________________

Posebnosti (alergije, vegetarijanstvo, zdravstvene poseb-
nosti ipd. )

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Ime in priimek starša (podpisnika prijave)

____________________________________________________

Datum: __________________________________________

Podpis: __________________________________________
&

(vir: slotrips.si)


