TRADICIONALNI POLETNI TABOR

DOLOM
I
T
I
2018
Camping Sass Dlacia, San Cassiano
Člani Alpinističnega odseka Železničar se poleti odpravljamo na tradicionalni poletni plezalni
tabor v bližnjo plezalsko meko – Dolomite. Zadnja leta nas je prijazno gostilo osebje kampa
Sass Dlacia in v njihovo prijazno in domače nedrje se bomo prepustili tudi letos.

Termin
7. – 15. julija 2018.

Lokacija
Camping Sass Dlacia, San Cassiano

Pot
Prevoz tja in nazaj je v lastni režiji
udeležencev. Dogovorite se za skupen prevoz. Vožnja do tja in nazaj pa je ena sama
poslastica. Izbirate lahko med zelo različnimi pristopi. Vsak ponuja edinstveno izkušnjo.

Program
Lajt motiv tradicionalnega poletnega plezalnega tabora AOŽ v Dolomitih je, da tradicionalno
železničarji plezamo v Dolomitih, ampak poleti. Torej… Na območju (minimalno vožnje) je
nesluteno veliko možnosti za plezanje trad, navrtanih, kratkih, dolgih, klasičnih, ekstravagantnih,
lahkih in težkih smeri. Področje ponuja nešteto planinskih, gorniških izletov (tudi ledeniki in
pristopi v snegu), obleganje »ferat«, cestnega, gorskega in turnega kolesarjenja. Še plavat bi
se dalo v kakšnem potoku ali jezeru. Če nas kakšen dan ulovi slabo vreme, se lahko zaženemo
po poteh prve svetovne vojne in vedrimo v starih rovih in kavernah (smo preverili in deluje) ali
pa udarimo kakšno veseljaško v kampu in snujemo plane za naprej. V bližini (no relativno blizu)
je tudi Messnerjev muzej, ki se ga lahko organizirano obišče. Lansko leto so naši člani naredili
tudi desant na tovarno La Sportive.

Cena
Cene kampiranja najdete tukaj – Cenik kampa.

Prijave
Za uspešno pogajanje glede lokacije v kampu je pomembno, da se prijaviš čimprej. Le-te
zbiramo do konca meseca maja, nato pa organizatorja pošljemo v boj za najboljšo parcelo.
Prijava je enostavna. Izpolni tabelo za prijave.
									Klikni!!!

TABELA ZA PRIJAVE
Oprema

Glede na izbiro dejavnosti vzemite s seboj primerno športno opremo, obleko in obutev. Poleg
te je potrebno poskrbeti tudi za vso kamping opremo. Noči na višini preko 1600 metrov
nadmorske višine znajo biti prilično hladne, zato dobra podloga in spalna vreča tudi poleti nista
odveč za udoben spanec. Kamping oprema, ki bo zelo olajšala bivanje slehernika na taboru:
* Šotor
* Dobra spalna podloga
* Topla spalna vreča
* Tenda za dež/sonce
* Udoben kamping stol
* Mizica
* Kuhalno/jedilni pribor
* Svetilka
* Družabne igre

Prehrana
Za enkrat velja, da si bomo hrano pripravljali v lastni režiji po principu rimske Kontubernije –
»En šotor, en kotel, ena usoda«. En dan v tednu pa bomo poizskusili pripraviti skupni piknik.

Ostale informacije
Vse ostale informacije so na voljo na ferajnu, vse pomembne informacije pa bodo prihajale
na liste. Sicer pa spremljajte spletno stran, FB stran, maile in predvsem prihajajte na ferajn
ob sredah. Če pa ste vešči zgolj telefona, se lahko obrnete tudi na organizatorja Janka Mikuža
(041 450 417) ali Mateja Pivarja (041 978 333) ali načelnika Roka Zaletela – Željota (040 613 795).

SE VIDIMO NA FERAJNU IN V DOLOMITIH!

