
 

 

O POČITNICAH 

POČITNIŠKI DAN  
8.00 Prihod 
8.15 Zajtrk 
8.30 Družabno–ustvarjalni program 
10.30 Odmor za malico 
12.00 Kosilo 
13.00 Športni program  
14.30 Odmor za malico 
16.15 Odhod 

DRUŽABNO–USTVARJALNI PROGRAM 
V dopoldanskem delu se bomo igrali različne družabne 
igre, risali, šli na sprehod, na igrala ali se obmetavali z 
balončki ...  

ŠPORTNI PROGRAM 
V popoldanskem delu potekajo športne aktivnosti: 
ukvarjali se bomo z gimnastiko in akrobatiko, skakali na 
mali in veliki prožni ponjavi ter po napihljivi stezi, se 
igrali igre z žogo.  
HRANA 
Hrano naročimo v vrtcu Andersen. 

TERMINI IN CENA 
Počitnice bodo potekale od ponedeljka do petka v 
naslednjih terminih*: 
3.–7. julij 2017 

10.–14. julij 2017 

17.–21. julij 2017 

24.–28. julij 2017 

31. julij –4. avgust 2017 
 

CELODNEVNI PROGRAM (1 termin)  85 € 
DOPOLDANSKO VARSTVO (8–12h, brez kosila) 30 € 
POPOLDANSKA VADBA (13–16h, brez kosila) 30 € 
POSAMEZEN DAN    20 € 
POSAMEZNA POPOLDANSKA VADBA  10 € 
Drugi otrok iz iste družine: 10 % popusta 
 

* Program v posameznem terminu bomo izvedli, če se bo nanj prijavilo vsaj 10 udeležencev. 

OPREMA 
Otroci naj imajo s seboj : športno opremo (pajkice in majčka, trenirka ali dres), 
gimnastične ali navadne šolske copate, dekleta elastiko za lase. S seboj lahko prinesejo 
tudi kakšne svoje igre, knjige ali pripomočke za ustvarjanje, ki jih želijo deliti tudi z 
drugimi.  
LOKACIJA DOGAJANJA 
ŠD SOKOL BEŽIGRAD, Trg. 9. Maja 1, 1000 Ljubljana, mala spodnja dvorana in velika 
telovadnica, vhod z Vodovodne ulice. 

PRIJAVE 
Prijave zbiramo do ponedeljka, 26. 6. 2017. Izpolnjeno prijavo oddate v nabiralnik, vodniku/vodnici na vadbi ali pošljite 
na: info@sokolbezigrad.si. Položnice boste prejeli po e-pošti v času izvajanja programa. 



PRIJAVNICA NA POLETNE ŠOLSKE POČITNICE 
     

Ime in priimek:   Član/ica društva    DA     NE 

Vadbena skupina:   Leto rojstva: 

Posebnosti (alergije, diete):  

Ime in priimek starša:   

E-naslov starša:  

Telefonska št. starša:  

Prijavljam na (obkrožite):  
□ 3. –7. 7.  
□ 10. –14. 7. 
□ 17. –21. 7. 
□ 24.–28. 7. 
□ 31. 7.–4. 8. 

 
□ celodnevne počitnice 
□ samo dopoldansko varstvo  
□ samo popoldanska vadba 
□ posamezen dan: ____________________ 

Plačilo*: □ v enkratnem znesku □ v dveh obrokih 
Datum: Podpis:  

 

*Ob prijavi je potrebno plačati rezervacijo v višini 40 €, lahko pa poravnate celoten znesek v enem obroku. Položnice 
pošiljamo po e-pošti. 

 


