
POLETNE ŠOLSKE POČITNICE V NAŠI DRUŽBI  
 

Lepo vabljeni na zabavno športno druženje otrok ŠD Sokol Bežigrad, da z nami preživite 
športne poletne počitnice! 

 
 
Počitnice bodo potekale v spodnji MALI in zgornji VELIKI TELOVADNICI  našega društva 

(na naslovu: Trg 9. Maja 1, 1000 Ljubljana – vhod iz jame nasproti centralnega stadiona) 

 od 04.07.2016 do 29.07.2016, vsak dan (pon-pet) od 8.00 do 16.00 ure. 

 
Vaditelji bodo poskrbeli za varstvo in najrazličnejše dejavnosti: 

-DOPOLDNE  8h-12h družabno-zabavni program 

(ustvarjanje, risanje, igre, sprehodi, igrala, obisk kopališča) 

-ZAJTRK     ob 8:30    in    KOSILO    ob 12h    ter    MALICA    ob 15h    (obroke zagotovi društvo) 
(prehrana je naročena v vrtcu HCA) 

-POPOLDNE  13h-16h športna vadba 
(športna gimnastika, akrobatika, skoki na MPP, VPP, airtracku,…) 

 
V ceno počitnic je vključeno 5-dnevno varstvo, program in 3 obroki.  

 80 eur za člane društva 

 90 eur za otroke, ki niso člani društva.                                                   Vadbo delno sofinancira MOL. 

 

Minimalno število otrok na tedenski termin je 10, sicer ob premalo prijavah varstvo odpade. 

Otrok mora s seboj prinesti le športno opremo! Drugi otrok iste družine 10% popusta! 
Za vse informacije smo vam na voljo na številki: 031 370 734 (Peter) na: info@sokolbezigrad.si 
 

V kolikor pa bi želeli:  
- otroka priključiti k dopoldanskemu varstvu brez kosila od 8-12h 
- ALI otroka priključiti le popoldanski vadbi od 13-16h 
znaša cena za 5 dni varstva/vadbe za nečlane 35 eur, za člane pa 25 EUR. 
             ______ 
Prijave zbiramo do petka, 17.06.2016. Lahko jih oddate v društven nabiralnik ali pošljete po e-pošti. 
              

 
PRIJAVNICA na gimnastične poletne počitnice ŠD SOKOL BEŽIGRAD     
 

Ime in Priimek:            

Razred:   OŠ:          

Posebnosti (alergije, diete):         

              

Ime in priimek starša:           

E-mail starša:            

GSM starša:             

Otroka prijavljam na: (obkrožite in dopišite izbrani julijski termin: 4.-8., 11.-15., 18.-22., 25.-29.) 

a) celodnevne počitnice v terminu ______________ b) samo DOP varstvo/POP vadba ________________ 

Plačilo: Ob prijavi prejmete (e-)račun, po katerem bo potrebno plačati vsaj rezervacijo v višini 40€! 

Sicer lahko znesek celotnega varstva poravnate tudi zgolj z enim plačilom ali v dveh obrokih (obkrožite): 

a) z enim plačilom celotnega zneska  b) v dveh obrokih (40 EUR + razlika v juniju)

     
Datum:      Podpis:     
  

mailto:info@sokolbezigrad.si

