Program letovanja bo zajemal:
▪ spoznavanje zanimivosti Kranjske
Gore in njene okolice,
▪ izlet z avtobusom pod severno steno
Triglava in Planico,
▪ izlet v Kekčevo deželo,
▪ igre ob vodi pri jezeru Jasna in ob
Pišnici…

IZJAVA:
Spodaj podpisani starš/rejnik soglašam, da
Medobčinsko društvo prijateljev mladine
Sežana, v svojih zbirkah za potrebe
delovanja društva zbira osebne podatke za
pisno in elektronsko obveščanje in jih
uporablja za statistične obdelave v skladu z
zakonom o varstvu podatkov.
V primeru, da otrok zboli na letovanju, se
obvezujem, da bom poskrbel/a za njegov
varen prevoz domov.
………………………………………; ………………………………………;

datum in

kraj oddaje prijavnice
……………….……………………………………………

podpis starša ali rejnika

Počitniški dom Vila Šumica
stoji v Triglavskem narodnem parku,
lučaj od Kranjske Gore, tik pod
Prisojnikom, 75 km od Ljubljane in 2
km izven Kranjske Gori, ob poti na
Vršič. Obdana je z naravo, bujnim
zelenjem in gorami. Bližnji vrhovi so
kot nalašč za pohodništvo in gorsko
plezanje. Dom je primeren za
izvajanje
šol
v
naravi
in
naravoslovnih taborov. Ob njej se
vije reka Pišnica, ki nas vodi do
bližnjega jezera Jasna. Počitniški
dom ima v dveh etažah 71 ležišč v
sedmih sobah. Vsaka soba ima svoj
WC. Dom ima velik večnamenski
prostor, igralnico, otroško igrišče,
igrišče za nogomet, odbojko in
košarko za spodbudno preživljanje
prostih uric.
Notranji večnamenski prostor je
namenjen
izvajanju
razvedrilnih
vsebin ter dnevnim in večernim
prireditvam. Za prijetno druženje in
igro otrok sta na voljo še Kmečka
soba s krušno pečjo in Pehtina
kamra.
Vila Šumica je odlično izhodišče za obisk Kekčeve
dežele, edinstvenega izvira Save Dolinke ter za
naravoslovne ekskurzije v osrčje Triglavskega
narodnega parka (dolina Krnice, Zelenci) in krajše
gorske ture (Sleme s Tamarjem, Mavrinc,
Martuljški slapovi, Brvogi, Srednji vrh).

Počitniški dom Vila Šumica
Vršiška cesta 73
4280 Kranjska Gora
Tel. 04 5881683

Letovanje za predšolske
otroke

KRANJSKA GORA 2020
v juniju, 2.6 -14.6. 2020,
v štirih 4 - dnevnih izmenah
MDPM Sežana,
Partizanska 18,
6210 Sežana
tel. 05/7341486
drustvo.prijateljev@siol.net
www.mdpm.si

Letovanje za predšolske
otroke, ki so rojeni leta 2013 in

PRIJAVNICA
(navedite vse podatke)

2014

KRANJSKA GORA 2020
Vse pravilne odgovore zbiramo na prireditvi
Bivanje v»Na
skupini
vrstnikov in v spremstvu
pragu pomladi«
izkušenega
kadra
ponuja
otroku
priložnosti
Nagrade čakajo
na pravilne
odgovore!

za osebnostno rast in krepitev lastne
samopodobe, spoznavanje samega sebe in
preizkušanje svojega lastnega potenciala v
drugem okolju.

Prispevek za letovanje: 164 €
(vključeni: stroški penziona, prevoza,
delo
spremljevalcev,
organizacija,
materialni
stroški).
Prispevek
je
izračunan na 40 otrok v izmeni. V
kolikor se bo število otrok spremenilo,
bo spremenjen tudi prispevek. Glede na
nadaljnje povišanje ali zmanjšanje
stroškov se razlika poračuna.
Prijava do 31.1.2020. Prispevek lahko
poravnate v 4 obrokih (februar, marec,
april, maj), za kasnejše prijave pa v
enkratnem znesku v mesecu maju.
Za varnost vaših otrok in izvajanje
programa
bo
poskrbel
strokovno
usposobljen kader. V skupinah bo 8
otrok (v vsaki izmeni bo 35-40
otrok).Vsako izmeno bo spremljala
pedagoška vodja in medicinska sestra.
Starše prosimo, da prijavnice oddate
najkasneje do 31.1.2020 na sedežu
društva ali po pošti na spodnji naslov
ali v vrtcu, strokovni delavki vašega
otroka.

………………………………………………………………………………………….

ZDRAVSTVENI PODATKI
Prosimo vas, da opišete
zdravstveno stanje vašega otroka
(ime in priimek):

ime in priimek otroka
…………………………………………………………………………………………..

naslov

……………………………………………….…

……………………………………………………..

Brez posebnosti

Alergije ( navedite ):

datum rojstva otroka

………………………………………………………….

………………………………………………….……………

………………………………………………………….

kraj rojstva otroka

………………………………………………………………

državljanstvo otroka
……………………………………………;

……………………………………

kraj enote vrtca

ime skupine

………………………………………………………………………………………

ime in priimek starša

………………………………………………………………………………………

telefon
…………………………………………………………………………………………

elektronski naslov

Način plačila prispevka (označite):
 v enkratnem znesku
 obročno odplačevanje

 Akutne, kronične bolezni:
………………………………………………………..
………………………………………………………..
 Diete (navedite diete in priložite
zdravniško potrdilo):
………………………………………………………..
………………………………………………………..

Vedenjske
posebnosti :

ali

druge

…………………………………………………………
……………………………………………………….
…………………………………………………………
Bolnih otrok na letovanje ne
sprejemamo.
*

