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IZLET MLADINE GASILSKE ZVEZE CELJE –  

KAMP MENINA, 20. 6. 2015 

 

ODHOD: 20. 6. 2015 ob 8.00 izpred dvorane Zlatorog v Celju 

PRIHOD: predvidoma med 18.00 in 19.00 pred dvorano Zlatorog v Celju 

 

V soboto, 20. 6. 2015, bo za gasilsko mladino vseh PGD Gasilske zveze Celje organiziran 

skupni izlet v Kamp Menina v Varpolju. Pred obiskom kampa se bomo odpravili še na krajši 

pohod, predvidoma na sv. Primoža nad Ljubnim, nato pa bodo za mlade v kampu organizirane 

različne dejavnosti  igranje mini golfa, nogometa, odbojke na mivki, košarke, namiznega 

tenisa, plezanje na plezalni steni, balinanje, kegljanje …, v primeru doplačila (storitev se 

poravna v Kampu Menina) pa se bodo lahko udeleženci izleta pomerili tudi v premagovanju 

ovir v adrenalinskem parku. 

 

Izleta se lahko udeležijo otroci stari med 6 in 16 let, ki so vpisani v Vulkan. Društvo mora na 

8 prijavljenih otrok, zagotoviti 1 mentorja (polnoleten član PGD). V kolikor ima društvo 

prijavljenih manj kot 8 otrok, prav tako zagotovi mentorja. Na izletu je mentor odgovoren za 

otroke iz lastnega društva, poskrbi pa tudi za soglasja staršev, da se otrok lahko udeleži izleta 

(v priponki). Omejitve glede števila prijavljenih otrok v posameznem društvu ni. 

 

Prispevek društva za prijavljenega otroka je 5 €. Za mentorje društva ne plačajo prijavnine. 

Denar za udeležbo na izletu mora biti nakazan na transakcijski račun GZC ob prijavi 

udeležencev. Rok za oddajo prijav na izlet je do četrtka, 4. 6. 2015, do 8.00 na elektronski 

naslov gz.celje@t-1.si. Ob prijavi mora društvo oddati tudi izpolnjeno poimensko prijavnico 

(glej priponko). 

 

Izlet bo organiziran tudi v primeru slabega vremena, vendar se bo v tem primeru program 

prilagodil vremenskim razmeram. V kampu bo za udeležence izleta v šotoru organizirano 

kosilo. Na izletu je prepovedano piti alkohol, kar velja za vse mentorje in otroke. 

 

Priporočena oprema otrok: 

- športna oblačila in obutev, primerna glede na vremensko napoved, 

- po potrebi oblačila za preoblačenje, 

- sončna krema, 
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- kapa s ščitom, 

- zdravstvena izkaznica, 

- plastenka brezalkoholne pijače in 

- jutranja malica. 

 

Za mentorje bo pred izletom organiziran skupen sestanek. 

 

Predsednica Komisije za delo z mladino pri GZC 

Janja Pesjak 

 


