
- BOHINJ -
Plezalni tabor

3.—5. junij 2022

Okvirni program

Petek (3. junij)

- 14:30 zbor pred Hostelom pod Voglom (Ribčev Laz 
60, 4265 Bohinjsko jezero)
- plezanje v plezališču
- večerja
- namestitev po sobah
- spoznavni večer
- spanje

V petek plezalci sami poskrbijo za kosilo/malico.

Sobota (4. junij)

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

Nedelja (5. junij)

- bujenje
- telovadba
- zajtrk
- plezanje v plezališču
- pospravljanje
- odhod domov bo pozno popoldne (točno uro bomo 
sporočili)
 

Zaradi večjega števila prijavljenih starši sami 
poskrbijo za prevoz na tabor in z tabora. 

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
— kopalke (niso obvezne)
— primerna obutev za telovadbo 
— spalna vreča (če je nimate lahko posteljnina) 
— zdravstvena izkaznica
— osebni dokument
— družabne igre 

Če potrebujete opravičilo, sporočite trenerju.

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

Iz dosedanjih izkušenj opažamo, da otroci na tabore 
prinašajo preveč sladkarij. Prosimo, da starši to 
omejite na minimum!

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

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

Število prijav je omejeno!



Nastanitev in plezanje

Hostel pod Voglom z depandanso Rodica se nahaja 
na eni najlepših lokacij, na južni obali Bohinjskega 
jezera, 2 km od Ribčevega Laza in 3 km od spodnje 
postaje žičnice Vogel. Do bližnjega plezališča je 5 
minut vožnje oz. pol ure hoje.

Bohinjski konec s svojo neokrnjeno naravo očara 
slehernega obiskovalca, saj je prava zakladnica 
aktivnosti na prostem. Za vsakogar se najde nekaj 
in plezalci nismo nikakršna izjema. Skale v bližini 
hotela Bellevue nam bodo ravno pravšnji poligon za 
poletno lahkotno poplezavanje, ki ga lahko združimo 
z osvežujočim kopanjem v biseru pod triglavskimi 
gorami – Bohinjskem jezeru. 

- 60 smeri
- težavnost od 2 do 7b+

Prijave

Prijavnica za tabor se nahaja na spletni strani:

https://spo-radovljica.si/tabor2-prijavnica
 

Informacije

Ker je plezanje v skali najboljša osnova za dobrega 
plezalca, bomo tudi letos  organizirali plezalni tabor 
za člane Športno plezalnega odseka Radovljica. 
Tokratna destinacija je Bohinj. Tabor je namenjen 
članom skupin:
 
— pripravljalci B in C 
— vrtec A
— rekreacija A

Namen tabora je spoznavanje in razvijanje razno-
likega športnega plezanja v naravi ter športno 
navdahnjeno druženje.

Kontakt: 
Nina Železnik, 040 608 711 
nina.zelleznik@gmail.com

Cena

Cena tabora znaša 85 € in vključuje:

— spanje v Hostelu pod Voglom
— hrano (zajtrk, malica in večerja)
— vodeno plezanje
— 24-urno varstvo

Znesek bo zaračunan na položnici.

Prijave do 15. 5. 2022!
(vir: plezanje.net)

povzeto po slotrips.si


