
KDAJ

Praznovanje bo potekalo od četrtka, 19. julija, 
do nedelje, 22. julija 2018. Vključeno bo v 
okvir rednega Velikega letnega srečanja 20, 
ki pa se bo začelo že nekaj dni prej, in sicer v 
ponedeljek, 16. julija. 

KJE

Dogodek se bo odvijal v domu Lovske 
družine Toplice in njegovi čudoviti okolici v 
kraju Dobindol na Dolenjskem. 

Dobindol 70, 8323 Uršna sela

Lokacija je lahko dostopna, cesta je povsem 
urejena, iz Ljubljane traja vožnja do tja uro in 
četrt. Hiša je dobro opremljena, ima kuhinjo, 
stranišča, tuš in elektriko. Število postelj 
je omejeno, zato prosimo, da ob prijavi 
napišete, če bi želeli spati znotraj. 
V okolici hiše je dovolj prostora za večje 
število šotorov. 

KDO

Na praznovanje vabimo vse aktivne in 
nekdanje člane Slovenskega Tolkienovega 
društva ter tudi tiste, ki niste člani, a vseeno 
veliki Tolkienovi navdušenci. 

Pridružili se nam bodo tudi člani tujih
Tolkienovih društev.

PROGRAM

Letos bomo pričarali zabavno in sproščeno 
tematiko Razendela, kjer lahko srečate posa-
meznike od vsepovsod. Imeli bomo dopol-
danski in popoldanski program, napolnjen 
z ustvarjalnimi delavnicami, športnimi ak-
tivnostmi, predavanji, sprehodi v naravi in 
raziskovanjem Tolkienovega sveta. Ne bomo 
pa pozabili niti na dobršno mero nostalgije, 
ko se bomo preko besed, slik in filmov spom-
injali veselih 20 let druženja. 

V Gil-galadu letos praznujemo dvajset let delovanja društva in za tako 
pomembno obletnico smo pripravili prav posebno praznovanje!



PRIJAVA IN CENIK

Predprijave in s tem nižja cena bodo možne 
na naši spletni strani od 27. maja do 1. julija. 

Ob prijavi je potrebno na društveni račun 
nakazati 10 € kotizacije, kar se nato ob pri-
hodu odšteje od skupne cene. 

Prijava brez plačane kotizacije ni veljavna.

Podatki:
Društvo Gil-galad, Rožna ulica 35, 
1000 Ljubljana; namen plačila: VLS 2018; 
sklic: 00 2018; TRR: SI56 02051-0254587940

Veliko letno srečanje

Cena vključuje vso prehrano (zajtrk, kosilo, 
večerjo in občasne prigrizke), taborni prostor 
za šotor ali avtodom oziroma nočitev v koči 
ter stroške vseh aktivnosti, ki se bodo odvi-
jale v tem času. Hrana je vsako leto drugačna 
in vsako leto dobra. Zajtrke si izbere vsak 
sam, na voljo imamo kruh in različne 
namaze, marmelade in podobno. Obilna ko-
sila nas vsako leto navdušujejo in napolnijo, 
za primerke preteklih uspešnic si oglejte 
fotografije na spletni strani ali Facebooku. 

Sobotno praznovanje 20. obletnice

Sobotni program se začne ob 11:00 in 
zaključi ob 23:00 v soboto, 21. julija 2018.
Obisk sobotnega praznovanja je 12 EUR.
Cena vključuje kosilo, večerjo in sobotni 
program.

___

Obisk čez dan (med tednom): 5 EUR 
(vključuje kosilo, dopoldanski in popoldan-
ski program).

KONTAKT

Za kakršnekoli dodatne informacije nam 
lahko pišete na elektronski naslov:
drustvo.gilgalad@gmail.com 

ali nas obiščete na forumu, 
ki je dostopen na naši spletni strani 

www.drustvogil-galad.si. 

Št. nočitev Predprijave Prijave po 1. 7.2018
1  17 EUR 19 EUR
2  34 EUR 38 EUR
3  51 EUR 57 EUR
4  68 EUR 76 EUR
5  80 EUR 90 EUR


