TVD Partizan Žirovnica
društvo za športno vzgojo in rekreacijo

AKTIVNE POČITNICE ZAVRŠNICA 2019
V letošnjem poletju društvo TVD Partizan Žirovnica organizira dva pet dnevna športna tabora za otroke od 1. do 5.
razreda. Cilj programa je aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa v naravi, spodbujanje športa kot vrednote
in pomembnega dejavnika vzgoje ter zdravega življenjskega sloga. Z različnimi športno-ustvarjalno obarvanimi
vsebinami bomo skozi cel teden spodbujali socializacijo in pozitiven odnos do športa. Otroci bodo s tabora odšli z
novimi, neprecenljivimi izkušnjami. Dogodivščin ne bo manjkalo ...
Vse dejavnosti, ki jih bomo prilagodili starostni stopnji otrok, se izvajajo v rekreacijskem parku Završnica. Tekom tabora
bomo spoznali različne športne igre, naravo, zabavali pa se bomo tudi ob ustvarjalnih delavnicah. Zbor bo vsak dan na
velikem prireditvenem prostoru v Završnici. Aktivne počitnice bomo izvedli v vsakem vremenu.
DATUM AKTIVNIH POČITNIC:
1. termin 8. 7. - 12. 7. 2019
2. termin 19. 8. - 23. 8. 2019
PROGRAM:
8:00 - 8:30 zbor
8:30 - 9:00 zajtrk
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 - 15:30 odhod domov
Otroci za izvedbo aktivnih počitnic potrebujejo primerno športno opremo (udobna oblačila in športne superge).
Cena aktivnih počitnic je 90€ na termin in vključuje hrano (zajtrk in kosilo), potrebne rekvizite in animacijo. Ob prijavi
drugega in vsakega naslednjega otroka in ob prijavi na oba termina aktivnih počitnic, se prizna 10% popust. Plačilo se
izvede preko položnice, ki jo plačate do prvega dne aktivnih počitnic (po plačilu mi pošljite potrdilo o plačilu). Podatki
za nakazilo so naslednji:
TRR: TVD Partizan Žirovnica št: SI56 0700 0000 1577 213, Gorenjska banka d.d.
sklic: 00 8-7-2019 (za prvi termin) in 00-19-8-2019 (za drugi termin)
Izpolnjeno prijavnico pošljite na timy.rajgelj@gmail.com ali mi jo izročite osebno. Rok za prijave je najkasneje 1 teden
pred začetkom termina počitnic (30. 6. 2019 za prvi in 11. 8. 2019 za drugi termin). Za več informacij me lahko
kontaktirate na telefonsko številko 041 489 490 ali e-mail timy.rajgelj@gmail.com.
Timotej Rajgelj
TVD Partizan Žirovnica
TVD Partizan Žirovnica, Žirovnica 63, 4274 ŽIROVNICA
davčna številka: 66025788, matična številka: 5209650,
št. računa: SI56 0700 0000 1577 213 Gorenjska banka d.d.

TVD Partizan Žirovnica
društvo za športno vzgojo in rekreacijo

PRIJAVNICA NA AKTIVNE POČITNICE 2019
Obkroži:
1. termin 8. 7. - 12. 7. 2019
2. termin 19. 8. - 23. 8. 2019
Spodaj podpisani (ime in priimek starša/staršev/zakonitega zastopnika):
___________________________________________________________________________,
prijavljam/prijavljava otroka (ime in priimek otroka):
___________________________________________________________________________,
na aktivne počitnice, ki bodo potekale v zgoraj navedenem terminu (obkroži) v Završnici.
Datum rojstva otroka:
___________________________________________
Številka, na katero ste dosegljivi v času aktivnih počitnic:
___________________________________________
Email naslov:
___________________________________________
Zdravstvene ali druge posebnosti otroka (alergije, prehrana):
__________________________________________________
__________________________________________________
S podpisom soglašam/va, da se otrok aktivnih počitnic lahko udeleži brez spremstva staršev, pod vodstvom
vaditeljev TVD Partizan Žirovnica.
Žirovnica, dne _________________
Podpis staršev/zakonitega zastopnika
_________________________________
_________________________________
TVD Partizan Žirovnica, Žirovnica 63, 4274 ŽIROVNICA
davčna številka: 66025788, matična številka: 5209650,
št. računa: SI56 0700 0000 1577 213 Gorenjska banka d.d.

