
 

 

ZIMSKE SOKOLSKE POČITNICE 
ponedeljek – petek, 27. 2. – 3. 3. 

2017 

O POČITNICAH 

POČITNIŠKI DAN  
8:00 Prihod 
8:15 Spoznavanje in igre 
8:30 Družabno–ustvarjalni program 
10:30 Odmor za malico 
12:00 Kosilo 
13:00 Športni program  
14:30 Odmor za malico 
16.00 – 16:30 Odhod 

DRUŽABNO–USTVARJALNI PROGRAM 
Namenjen je sproščenemu druženju. Na voljo 
bodo različne družabne igre, pobarvanke in 
knjige za prebiranje. Izdelali si bomo tudi 
različne igrače, okraske in uporabne igre.  

ŠPORTNI PROGRAM 
Ukvarjali se bomo z gimnastiko, skakali na mali 
in veliki prožni ponjavi, otroci pa se lahko 
spoznajo tudi z baletom in ritmično gimnastiko. 

CENA PROGRAMA 
CELODNEVNI PROGRAM     90 € za člane   /   100 € za nečlane 
POPOLDANSKA VADBA (kosilo ni vključeno) 45 € za člane   /   55 € za nečlane 
POSAMEZEN DAN     20 € 
POSAMEZNA VADBA    12 € 

OPREMA 
Otroci naj imajo s seboj : 

 športno opremo (pajkice in majčka, trenirka ali dres) 
 Gimnastične ali navadne šolske copate 
 Dekleta elastiko in špange za lepo urejeno frizuro 
 Bidon s pijačo 
 Dopoldansko malico 

S seboj lahko prinesejo tudi kakšne svoje igre, knjige ali pripomočke za ustvarjanje, ki jih želijo deliti 
tudi z drugimi. Prosimo, da opremo podpišete, da se ne bo izgubila ali pomešala z opremo drugih. 

LOKACIJA DOGAJANJA 
OŠ dr. Vita Kraigherja, prostori ŠD SOKOL BEŽIGRAD, Trg. 9. Maja 1, 1000 Ljubljana, mala in velika 
telovadnica, vhod z zadnje strani na Vodovodni ulici. 

PRIJAVE 
Prijave zbiramo do ponedeljka, 20. 2. 2017. Izpolnjeno prijavo oddate vodniku/vodnici na 
vadbi ali pošljite na: info@sokolbezigrad.si. Položnice boste prejeli po e-pošti v času izvajanja 
programa. Program bomo izvedli, če se bo nanj prijavilo vsaj 10 udeležencev. 

Informacije in prijave: 
info@sokolbezigrad.si 

064 22 60 50 



PRIJAVNICA 
           
      

Ime in Priimek:   Član/ica društva    DA     NE 

Vadbena skupina:   Leto rojstva: 

Posebnosti (alergije, 
diete): 

 

Ime in priimek starša:
  

 

e-mail starša:  

Gsm starša:  

Prijavljam na 
(obkrožite): 

 

a) celodnevne počitnice                                      c) posamezen dan: 

b) samo popoldanska vadba 

Datum: Podpis:  
 

 

Program delno sofinancirajo: 

  

 
 


