GASILSKA ZVEZA
JESENICE
Mladinska komisija
Datum: 12.08.2010

3. SREČANJE GASILSKE MLADINE GZ JESENICE
V soboto, 4. septembra dopoldan, bomo organizirali srečanje gasilske mladine GZ Jesenice.
Avtobus nas bo tokrat peljal do Bleda, kjer se na Straži nahaja nov pustolovski park. O točni
uri odhoda avtobusa vas bodo obvestili mentorji nekaj dni prej oz. bo to objavljeno na
spletišču GZ Jesenice - www.gzj.si.
Najprej se bomo podali peš do vrha Straže in začeli z aktivnostmi v pustolovskem parku,
potem pa nas čaka še poletno sankanje (vsak tri vožnje) – mentorji naj pri sankanju zagotovijo
spremstvo za mlajše otroke do 8. leta.
OTROCI DO 8. LETA STAROSTI LAHKO UPORABLJAJO SANKALIŠČE
SAMO V SPREMSTVU OSEBE STAREJŠE OD 15 LET.
VOŽNJA NA SANKALIŠČU JE NA LASTNO ODGOVORNOST.
NEPRIMERNO OBNAŠANJE NA PROGI SE KAZNUJE Z ODVZEMOM
VOZOVNICE.
UPOŠTEVAJTE VARNOSTNA NAVODILA NA SANKALIŠČU.
Prosim, če se striktno držite navodil, ki vam jih bodo dali inštruktorji, v nasprotnem
primeru boste odstranjeni s poligona.
Obvezna oprema: športni copati – teniske, trenirka, vetrovka in za preobleč. Vsak udeleženec
dobi ledeni čaj in kosilo v brunarici.
Izpolnjeno in podpisano prijavnico, skupaj s prispevkom 15 EUR na otroka, je treba vašim
mentorjem oddati do 1. septembra dopoldan.
V primeru dežja srečanje odpade oz. se prestavi!
Povratek je predviden nekje okoli 14. ure.
Udeležba na lastno odgovornost!

Kaj je pustolovski park?
Pustolovski park Bled je namenjen zabavi za vso družino. V parku se boste lahko iz tal
dvignili med drevesne krošnje in se odpravili na pravo popotovanje med drevesi. Svet boste
videli in doživeli iz druge perspektive. Koncept pustolovskega parka temelji na doživljajskem
popotovanju preko posebej urejenega plezalnega poligona, ki je zgrajen med krošnjami dreves
in to tako, da si obiskovalci sami lahko izbirajo sebi primerno težavnostno stopnjo. Sestavlja
ga 5 različnih poti z 71 plezalnimi pustolovščinami. Vabljeni ste vsi, ki ste višji od 120 cm
oziroma ste dopolnili vsaj 4. leta.

Zakaj preživeti dan v pustolovskem parku?
Pustolovski park Bled je več kot samo zabava, je druženje v naravi in spoznavanje prijateljev,
skratka je varno in urejeno igrišče, kjer vas pričakajo prijazni inštruktorji in animatorji.
Varnost
Celoten Pustolovski park je zgrajen in skladen z EU standardom EN 15661-1 in kot tak
zagotavlja 100% varnost vseh obiskovalcev. Za vašo varnost skrbijo naši posebej
usposobljeni inštruktorji, poleg njih pa vam je na voljo vrhunska oprema proizvajalcev Black
Diamond, Salewa in Petzl.
Dodatna ponudba - poletno sankanje
V sklopu Pustolovskega parka Bled na Straži obratuje tudi atraktivno poletno sankališče,
dostop do lokacije pa je urejen s sedežnico.
Predsednica MK:
Jana ERZAR MEDIČ l.r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA

Ime in priimek otroka: ____________________________________
Letnica rojstva: ___________

Spodaj podpisani ____________________________________ izjavljam, da sem star š ali zakoniti

zastopnik zgoraj navedenega otroka in mu dovoljujem udeležbo na 3. sre čanju gasilske mladine
GZ Jesenice in sodelovanje pri aktivnostih v pustolovskem parku ter sankanju na Stra ži - Bled,
ki se bodo odvijale v soboto 4. septembra 2010. Dovoljujem fotografiranje in snemanje otroka
ter uporabo teh fotografij in posnetkov za potrebe GZ Jesenice in tudi za javno objavo.

Kraj in datum: _________________________

Podpis: _____________________

Drevesa, soteska, jeklenice, brvi, drogovi, viseči mostovi – obisk
Pustolovskega parka je pravo doživetje.

Več si lahko ogledate na njihovem spletišču:
http://www.pustolovski-park-bled.si

