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                          društvo za športno vzgojo in rekreacijo 

  

 

AKTIVNE POLETNE POČITNICE 2021 

 
Pridruži se nam na 5 dnevnem aktivnem preživljanju poletnih počitnic za 

otroke od 1. do 5. razreda.  

 

Počitnice bomo izvedli v vsakem vremenu, dejavnosti pa bomo prilagodili 

vremenskim razmeram. Dejavnosti se izvajajo v Završnici in na drugih 

lokacijah (zborno mesto v Rekreacijskem parku Završnica in drugje, glede 

na dnevne dejavnosti - prijavljenim sporočimo naknadno pred začetkom  

termina) 

1. termin 5. 7. - 9. 7. 2021 

2. termin 16. 8. - 20. 8. 2021 

 

 

Cilj 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 spodbujali socializacijo in pozitiven 

odnos do športa. Otroci bodo na počitnicah pridobili nove, 

neprecenljive izkušnje, dogodivščin ne bo manjkalo.  

 

PROGRAM: 

8:00 - 8:30 zbor     8:30 - 9:00 zajtrk     9:00 - 12:00 dopoldanske 

športne aktivnosti      12:00 - 13:00 kosilo     13:00 - 15:00 ustvarjalne 

delavnice ali športne igre     15:00 - 15:30 odhod domov 

 
 

 

Otroci potrebujejo primerno športno opremo (udobna oblačila in športne superge), glede na ostale dejavnosti pa 

bomo potrebno opremo sporočili sproti (pohod, kopanje).   

 

Cena aktivnih počitnic je 120€/termin (110€/termin ob prijavi drugega in vsakega naslednjega otroka in ob prijavi na 

oba termina) in vključuje hrano (zajtrk in kosilo), potrebne rekvizite, animacijo, v primeru izvedbe pa tudi vstopnino za 

bazen. Plačilo se izvede preko položnice (pošljemo vam jo po e-mailu), ki jo plačate do prvega dne aktivnih počitnic.  

 

Izpolnjeno prijavnico pošljite na timy.rajgelj@gmail.com ali mi jo izročite osebno. Rok za prijave je 1 teden pred 

začetkom termina počitnic (28. 6. 2021 za prvi in 9. 8. 2021 za drugi termin) oziroma do zapolnitve prostih mest. Za 

več informacij sem na voljo: 041 489 490 ali timy.rajgelj@gmail.com.   

  

Timotej Rajgelj  

  TVD Partizan Žirovnica  

Timsport, s.p. 
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PRIJAVNICA AKTIVNE POLETNE POČITNICE 2021 

 

Obkroži: 

1. termin 5. 7. - 9. 7. 2021 

2. termin 16. 8. - 20. 8. 2021 

 

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).   

 

Datum rojstva otroka:   
___________________________________________ 
 
Številka, na katero ste dosegljivi v času aktivnih 
počitnic: 
___________________________________________ 
 
Email naslov: 
___________________________________________ 
 
Zdravstvene ali druge posebnosti otroka (alergije, 
prehrana): 
_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

Dovoljujem/va, da Društvo TVD Partizan Žirovnica 
zbira in obdeluje ter objavlja fotografije z 
namenom promocije dejavnosti in organizacije 
dogodkov (obkroži).           DA      NE  
 
S podpisom soglašam/va, da se otrok aktivnih 
počitnic lahko udeleži brez spremstva staršev, pod 
vodstvom vaditeljev TVD Partizan Žirovnica.  
 
S podpisom izjavljam/va, da se strinam/va s pogoji 
vadbe in sem seznanjen z varstvom osebnih 
podatkov v društvu*. 
 

 

Kraj in datum        Podpis staršev/zakonitega zastopnika 

________________________    ____________________________________ 

 

 

*VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V DRUŠTVU: Pridobljeni podatki bodo uporabljeni izključno za namene delovanja društva in obveščanja 

članov društva o dogodkih in dejavnostih povezanih z delovanjem društva. Pravna podlaga za obdelavo in zbiranje osebnih podatkov članov 

društva je pogodbeno razmerje, ki se vzpostavi s podpisom prijavnice. Zbrani podatki bodo skrbno varovani v skladu z nacionalno zakonodajo, 

ki ureja varstvo osebnih podatkov ter splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). 

Dostop do osebnih podatkov imajo samo pooblaščene osebe društva. Osebni podatki se hranijo do preklica ali skladno z zakonsko 

predpisanimi roki hrambe. 

Oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, ima vse pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov kot jih določa GDPR in nacionalna 

zakonodaja, ki ureja varstvo osebnih podatkov in jih lahko uveljavlja pri izvršnem odboru društva. Zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z 

osebnimi podatki posreduje oseba na elektronski naslov: tvdpartizan.zirovnica@telemach.net.  

V primeru, da z našim odzivom, povezanim s posredovanim zahtevkom niste zadovoljni oziroma menite, da so vam kršene pravice do varstva 

osebnih podatkov, lahko vložite pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu. 
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