CENA

PRIJAVNICA

ŠPORTNI KAMPI
ŠPORTNE POČITNICE

60€ na otroka/ posamezen termin
tretji otrok v družini ima 50% popust.

1. TERMIN: 1. 7. – 5. 7. 2019
(označi s X - le eno):

ŠPORTNI KAMP
PLESNI KAMP (HIP HOP)
PLESNI KAMP (BREAK DANCE)
Otroka pripeljem ob (označi s X): 7.00

POČITNIŠKO VARSTVO

7.30

8.30

- Dopoldansko varstvo
25€ na otroka/ posamezen termin
- Celodnevno varstvo
35€ na otroka/ posamezen termin

2. TERMIN: 15. 7. - 19. 7. 2019
(označi s X - le eno):

ŠPORTNI KAMP
PLESNI KAMP (HIP HOP)
PLESNI KAMP (BREAK DANCE)
Otroka pripeljem ob (označi s X): 7.00

PRIJAVE SPREJEMAMO:
7.30

8.30

POČITNIŠKO VARSTVO
3. TERMIN: 22. 7. – 26. 7. 2019
DOPOLDANSKO VARSTVO (7.00 – 12.00)
CELODNEVNO VARSTVO (7.00 – 16.15)
Otroka pripeljem ob (označi s X): 7.00
7.30 8.30

4. TERMIN: 29. 7. – 2. 8. 2019
DOPOLDANSKO VARSTVO (7.00 – 12.00)
CELODNEVNO VARSTVO (7.00 – 16.15)
Otroka pripeljem ob (označi s X): 7.00
7.30 8.30

PRIJAVNICO POŠLJETE:

ZTKMŠ BRDA,
Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo
ALI OSEBNO ODDATE:

TIC BRDA,
Šmartno 13, 5211 Kojsko

✓
✓
✓
✓

1. TERMIN do 21. junija 2019
2. TERMIN do 5. julija 2019
3. TERMIN do 12. julija 2019
4. TERMIN do 19. julija 2019
oz. do zapolnitve mest
Pogoj za prijavo je predplačilo !

PODATKI ZA PLAČILO
Naslovnik: ZTKMŠ BRDA
TRR: SI56 0120 7600 0000 018
Odprt pri: Banka Slovenije
Sklic: SI00 2019
Namen: PRIJAVNINA, ime in priimek otroka
Možnost plačila na obroke (051 632 903).

NAJDETE NAS…
Brda (ne zamudite nagradne igre!)
Spletna stran: www.brda.si
e-mail: Mateja.Drnovscek@gmail.com
051 427 433 Anja
051 632 903 Mateja

Naš cilj…
✓ otrokom omogočiti kakovostno
preživljanje prostega časa
✓ otroke, mladino in odrasle
motivirati, da se vključujejo v
športne aktivnosti
✓ povezovanje in druženje
Letos naš poletni program nadgrajujemo
s počitniškim varstvom.
Tako bomo imeli dva termina športnih
počitnic in dva termina varstva za
otoke na OŠ Alojza Gradnika Dobrovo.
Program je namenjen
osnovnošolskim otrokom, od
zaključenega 1. razreda dalje.
Za otroke bo poskrbel strokovno
izobražen kader s pedagoškega in
športnega področja.
V terminu športnih počitnic otroci lahko
izbirajo med tremi kampi, v terminu
počitniškega varstva pa med
dopoldanskim in celodnevnim varstvom.
Vse termine bomo na igrišču OŠ Alojza
Gradnika Dobrovo (v primeru dežja v telovadnici)
imeli tudi plesno vadbo za odrasle.
Ponedeljek in sreda: 20.00 – 21.00
Prijave na: 051-427-433

PROGRAM
ŠPORTNE POČITNICE
7.00 – 16.30

PLESNI KAMP – HIP HOP
Otroci se bodo v dveh skupinah (glede na
težavnost) naučili zabavno koreografijo, preko
različnih plesnih iger pa bodo spoznali nove stile
in tehnike modernega plesa.
PLESNI KAMP – BREAK DANCE
Otroci se bodo od izkušenih trenerjev cel teden
učili novih trikov in s tem pridobivali oz.
nadgrajevali svoje znanje.
ŠPORTNI KAMP
V športnem kampu se bodo otroci srečali z
različnimi športnimi vsebinami: gimnastika,
atletika, nogomet in ostale igre z žogo, štafete…
V sodelovanju z briškimi in drugimi izvajalci smo
pripravili pester program različnih delavnic in
aktivnosti. Med drugim na bo obiskal Urban
Vidmar, v petek pa bomo dan preživeli na bazenu
v Ajdovščini.
Program vključuje dopoldansko in popoldansko
malico ter kosilo.

POČITNIŠKO VARSTVO
DOPOLDANSKI PROGRAM (7.00 – 12.00)
Varstvo otrok, različne aktivnosti in delavnice.
Program vključuje dopoldansko malico.
CELODNEVNI PROGRAM (7.00 – 16.30)
Varstvo otrok, različne aktivnosti in delavnice.
Program vključuje dopoldansko in popoldansko
malico ter kosilo.
*Organizatorji si pridržujemo pravico do spremembe programa

PRIJAVNICA
________________________
IME IN PRIIMEK OTROKA

________________________
________________________
NASLOV

________________________
STAROST OTROKA

________________________
TELEFONSKA ŠTEVILKA

________________________
E-MAIL

________________________
________________________
ALERGIJA/DIETA

________________________
IME IN PRIIMEK STARŠA OZ. ZAKONITEGA ZASTOPNIKA

*S podpisom soglašam, da se lahko posnetke in slike
mojega otroka uporabi za promocijo v časopisih in na spletu
(spletna stran občine, facebook itd.).
*Seznanjen/a sem, da ZTKMŠ Brda ne krije nezgodnega
zavarovanja za vašega otroka.
*S podpisom se strinjam z uporabo osebnih podatkov v
skladu z GDPR. https://www.brda.si/gdpr/

________________________
PODPIS STARŠA OZ. ZAKONITEGA ZASTOPNIKA

