
 

 

                                                       TVD Partizan Žirovnica  
                                                                                                           društvo za športno vzgojo in rekreacijo                                                               

                                                                        

AKTIVNE POČITNICE V ZAVRŠNICI 
 

Tudi letošnje poletje TVD Partizan Žirovnica organizira dva tedenska športna tabora za otroke od 1. do 6. razreda. 
Vse manj otrok poletje preživi v naravi, zato je naš program sestavljen tako, da otroke navdušimo nad gibanjem in 
igranjem zunaj, jih naučimo nekaj novega ter jim podarimo neprecenljiv spomin na lepe počitnice. Vse aktivnosti se 
izvajajo v rekreacijskem parku v Završnici. Dejavnosti bomo prilagodili starostni stopnji otrok ter jih izvedli bomo z 
dodatno skrbjo za varnost. Tekom športnega tabora bomo priredili nogometne norčije, preizkusili se bomo v 
lokostrelstvu ter v plezanju po umetni steni, odšli bomo na pohod v naravo, se igrali, ustvarjali in se zabavali.  
 
DNEVNI URNIK: 
8.00 - 8.30   prihod otrok 
8.30 - 9.00 malica 
9.00 - 11.00 dopoldanske športne aktivnosti  
11.00 - 12.00 igre po izbiri 
12.00 - 13.00 kosilo 
13.00 - 15.00 ustvarjalne delavnice ali športne igre 
15.00  odhod domov 
 
Termini: 
27. 6. – 1. 7. 2016 

11. 7. – 15. 7. 2016 

   
 
Otroci naj s seboj prinesejo ustrezno športno opremo (dan pred pohodom opozorimo tudi na ustrezne pohodne 
čevlje). Vsak dan bodo dobili malico in kosilo, zagotovili pa bomo tudi pijačo. Tabor poteka v vsakem vremenu.  
 
Cena tedenskega paketa je 90€, poravna se prvi dan tabora. 
 
Prijave sprejemamo na petra.boksa@gmail.com ali na telefonski številki 031 592 364 (Petra) do teden dni pred 
pričetkom, več informacij na zgoraj omenjenem kontaktu  ali na spletni strani http://partizan.zirovnica.si  
 
Pri prijavi navedite Ime in Priimek otroka, leto rojstva, Ime in Priimek staršev, telefonsko številko na katero ste starši 
dosegljivi v času izvajanja programa in seveda termin v katerega prijavljate otroka. 
 
          Jani Koselj, predsednik TVD 
              
 
PRIJAVNICA 
 
Ime in priimek otroka:___________________________________________  Leto rojstva:______ 
 
Ime in priimek staršev oz. skrbnikov:______________________ E-mail naslov __________________ 
 
Termin na katerega prijavljate otroka: ________________ 
 
Telefonska številka, na kateri boste dosegljivi v času izvajanja programa: _ _ _ / _ _ _ - _ _ _ 
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                          Podpis staršev: ____________________ 
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