DEBELI RTIČ - za osnovnošolce

O krevališče RKS leži sredi hrastovega in borovega gaja, s športnimi igrišči,
lastno plažo in odprtim bazenom z morsko vodo. Otroci bivajo v 15
posteljnih sobah. Sanitarije so skupne. Tu letujejo otroci iz vse Slovenije.

Želite preživeti zabavne, poučne,
zdrave in atraktivne počitnice?

PIRAN - za osnovnošolce

Želite spoznati nove prijatelje,
vzgojitelje, učitelje, animatorje,
ki vas bodo pritegnli in vas navdušili
za sodelovanje v pisani paleti športnih
in drugih
ustvarjalnih in družabnih aktivnosti?
Želite okrepiti samozavest z obogatitvijo
besednega zaklada in novih znanj ?
Se želite odreči sedenju pred televizorjem ?

Če ste vsaj eni od naštetih trditev pritrdili, potem preberite
vse, kar smo v tej zloženki napisali posebej ZA VAS!
IZLETI
KARAOKE
HOBBY DELAVNICE
KOLESARJENJE IN ROLANJE
PLAVANJE IN TEČAJI PLAVANJA
ŠPORTNE IN ZABAVNE IGRE
STILSKI IZZIV

VSEBINE

RESNI POGOVORI O ODRAŠČANJU

GLASBENI IN PLESNI VEČERI
SKRB ZA ZDRAVLJE

KDAJ in KOLIKO?

KJE in za KOGA ?

Spoštovani starši, otroci in
mladostniki!

Počitniški dom ZLRO Ljubljana stoji v Piranu na Vrtni ulici s pogledom na
Tartinijev trg. Objekt razpolaga s 76 ležišči. Sobe z etažnimi oz. lastnimi TWC
imajo od štiri do šest ležišč. Dom je opremljen s TV aparati in ozvočenjem
za izvajanje prireditev. V bližini doma so športna igrišča in igrišče z igrali za
mlajše otroke. Urejena plaža v Piranu je od doma oddaljena približno 5
minut, plaža v Fiesi pa približno 10 minut. Letujemo z vrstniki iz Ajdovščine.

PUNTIŽELA pri PULI - za otroke od. 3. do 8. razreda OŠ

Camp leži v borovem gozdičku z lastnimi plažami, prireditvenim prostorom
in številnimi športnimi igrišči. Letujemo pod vodstvom TO Odporne želve iz
Deskel v šotorih – s po 4 do 6 ležišči.

POREČ - za učence tretje triade OŠ in za srednješolce do
17. leta starosti

Počitniški dom ZPM Maribor – 300 M oddaljen od morja v predelu Materada
– z zelenimi površinami, športnimi igrišči, amﬁteatrom in diskoteko. Bivalni
pogoji: spalnice s po 4 – 6 ležišči z etažnimi sanitarijami. Letujemo z vrstniki
iz Maribora in okolice.

MALI LOŠINJ - za osnovnošolce od 3. do 8. razreda

Otroško naselje v Nerezinah. Leži v neposredni bližini morja. Na voljo so
številna športna igrišča. Centralna zgradba je kuhinja z odprto, pokrito
jedilnico, okoli so razvrščene montažne, 8-10 posteljne hišice s sanitarijami.
Okolica je zasejana z bujnim drevjem in grmovnicami. Letujemo skupaj z
otroci iz Ajdovščine in okolice.

DEBELI RTIČ
2 X 43 mest

Od 8. do 18. julija in
Od 7. do 17. avgusta

Polna cena 375 €
Cena zdravstvenega
letovanja
175 €
PIRAN
Od 14. do 24. julija
Polna cena 385 €
43 mest
Cena zdravstvenega
letovanja
185 €
PIRAN
Od 24. do 31. julija
Polna cena 280 €
30 mest
Cena zdravstvenega
letovanja
135 €
PUNTIŽELA
Od 18. do 28. julija
Cena zdravstvenega
38 mest
letovanja
170 €
POREČ
Od 26. julija do 5. avgusta
Polna cena 395 €
20 mest
Cena zdravstvenega
letovanja
195 €
MALI LOŠINJ
Od 8. do 18. julija
Polna cena 385 €
20 mest
Cena zdravstvenega
letovanja
185 €
Cena vključuje: organizacijo, stroške pedagoškega tima, bivanje, prehrano
( 5 dnevnih obrokov ), avtobusni prevoz, izlete v okolico, plavalni tečaj
ter številne športne aktivnosti, ustvarjalne delavnice in zabavne večerne
prireditve. V ceni je vključeno tudi zavarovanje odgovornosti za vse
udeležence.

PRIJAVNICE

v NOVI GORICI
v sodelovanju z MC

Nova Gorica

POČITNIŠKO VARSTVO OTROK
od 27. junija do 31. avgusta 2010
od ponedeljka do petka
VSAK DAN od 7.30 do 16.30

obvezna predprijava na tel. : 040 234 423 ali 333 4020

Program brezplačen – dnevno plačilo kosilo/bazen
VSEBINE: Astronomija, Šport in zdravo življenje, Ekologija, Računalništvo
in multimedija, Človeško telo, Živali in rastline, Svet in Slovenija, Stari
običaji in zgodovina, Delo in poklici, Varno v šolo

KGŠ
brezplačni OTROŠKI PROGRAM
v Borovem gozdičku
V sodelovanju s

- mesec avgust -

Sprejemamo do zasedbe prostih mest
na sedežu društva v Novi Gorici, Bazoviška ul. 4

OTROŠKE USTSVARJALNICE: Govoreči kamni, Žive posode, Vilinski simboli,
Poslikava naravnih podlag: svila, steklo, les, Ex tempore ob Soči /Kajak
center, Viteške igre na gradu Kromberk, Raziskovanje Nove Gorice /Kostanjevica, vila Bartolomei, železniška postaja …

Vsak dan od 10.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure
Ob petkih od 8.00 do 12.00 ure

LUTKOVNE PREDSTAVE: Muca copatarica,Fiﬁ in cvetličniki, Kapitan Glista,
Zobati Jack,

REZERVACIJE
tel.: 333 4681 in 333 4680 ali na
e- naslov: zpm-ng@siol.net

POČITNIŠKI PROGRAMI
V KRAJIH IZVEN MESTA
MDPM za Goriško bo v primeru večjega zanimanja /15 ali več otrok /
program počitniškega varstva in delavnic izvajal tudi v drugih krajih:
Dobrovo, Deskle, Šempeter, Bilje.

ŠS TOČKA
brezplačni OTROŠKI PROGRAM
na Bevkovem trgu
V sodelovanju s

- mesec julij OTROŠKE USTSVARJALNICE: Govoreči kamni, Žive posode, Vilinski simboli,
Poslikava naravnih podlag: svila, steklo, les,
LUTKOVNE PREDSTAVE: Bicikleta, Teater Cizamo in Glasbena dežela

BREZPLAČNO LETOVANJE - REGRESI

PRIJAVNICA
Podpisani starši

dovoljujemo, da je naš otrok

ZDRAVSTVENI REGRES – so preventivna ﬁnančna sredstva,
namenjena zdravju otrok in mladostnikov, ki jih zagotavlja
Ministrstvo za zdravstvo – regres uveljavljate na podlagi potrdila /
priporočila otrokovega zdravnika, ki ga priložite prijavnici.

IME IN PRIIMEK
NASLOV BIVALIŠČA
DATUM ROJSTVA

“POMEŽIK SONCU” – sredstva donatorjev, ki se zbirajo na ravni
ZPMS in v MDPM za Goriško, zagotavljajo brezplačne počitnice
otrokom iz revnih družin. Predloge posredujejo svetovalne
službe na šolah in v vrtcih ter Center za socialno delo.

OŠ/SŠ IN ZAKLJUČEN RAZRED
TEL. ŠTEVILKA STARŠEV
ZDRAVSTVENE ALI DRUGE
POSEBNOSTI

SOCIALNI REGRES – uveljavljate starši otrok, ki živite v težkih
materialnih pogojih zaradi brezposelnosti ali drugih težav v družini.
Sredstva za socialni regres so namenska sredstva iz proračuna
posamezne občine na Goriškem. Vlogo oddate na matični
občini. Višino socialnega regresa določi komisija individualno.

vključen v program (ustrezno obkrožite in vpišite datum)
1. letovanje v/na ___________________ od ________do ______
2. počitniško varstvo v ______________ od ________ do ______
USTREZNO OBKROŽITE:
1.

uveljavljamo zdravstveni regres in prilagamo
ustrezno potrdilo osebnega otrokovega zdravnika

2.

uveljavljamo brezplačno letovanje iz sredstev
POMEŽIK SONCU in prilagamo mnenje svetovalne
službe oz. CSD

NAČIN PLAČILA
•
•
•
•
•

PRVI obrok / akontacija/ plačate ob VPISU na
TRR 04750 0000 822514
do 6 OBROK0V za SAMOPLAČNIKE
do 3 OBROKI za zdravstveno letovanje
do 3 obroki za doplačila pri uveljavljanju socialnega regresa.
v primeru brezplačnega letovanja iz sredstev “POMEŽIK SONCU”
starši podpišete izjavo
Gotovinskih vplačil ne sprejemamo

3.

uveljavljamo socialni regres, vlogo smo oddali na
matični občini

4.

na podlagi izstavljenega računa se obvezujemo
poravnati stroške programa v skladu z razpisom

•

5.

organizatorju (MDPM za Goriško) dovoljujemo objavo
skupinskih fotografij ali filmskih posnetkov za
primere poročanja o izvajanem programu

PEDAGOŠKO VODENJE

6.

prijavljenemu otroku dovoljujemo potovanje v tujino
in prehod državne meje v organizaciji MDPM za
Goriško,

7.

sprejemamo pogoje letovanja in hišni red za otroke
na letovanjih

Datum:

Podpis:

Za varno in prijetno počutje otrok in mladostnikov bodo skrbeli
prostovoljci, člani Kluba vzgojiteljev - animatorjev pri MDPM za
Goriško. To so pedagoški delavci in študentje, različnih smeri,
ki
v
okviru
dodatnih
izobraževanj
pridobivajo
potrebna znanja za delo z otroki in mladostniki v času počitnic.

Kaj je

“POMEŽIK SONCU”
“Prijetni spomini na otroštvo so neusahlijiv in dragocen zaklad, iz
katerega črpamo vse življenje. Zato vsakemu otroku privoščimo
brezskrbne, vesele in zanimive počitnice. Po dolgem in napornem
šolskem letu si jih res zaslužijo, kajne!”
To ste med drugim prebrali v pismu humanitarne akcije “POMEŽIK
SONCU”, s katero tidi v MDPM za Goriško zbiramo denar za
brezplačno letovanje otrok. S pomočjo te akcije je v desetih letih
BREZPLAČNO letovalo že preko 1000 goriških otrok.
Akcijo zbiranja denarja nadaljujemo tudi v letu 2011,

ČE POMOČI NISTE POTREBNI
že danes lahko nakažete vaš prispevek na
Trr. račun: 04750 0000 822514, namen: “ POMEŽIK SONCU”
in se pridružite tistim, ki ta program že podpirajo.

POLETJE
2011
Z Medobčinskim društvom
prijateljev mladine za Goriško
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Sponzor

“POMEŽIK SONCU”2011

DONATORJI leta 2010:
GEN-I, Istrabenz Gorenje energetski sistemi in
Nogometni klub Bilje
Program MDPM za Goriško podpirajo:
Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Ksanal
ob Soči, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Renče-Vogrsko, Občina Šempeter-Vrtojba, Ministrstvo za zdravje. Manjši
donatorji drugih humanitarnih programov in POMEŽIK SONCU,
sponzorji posameznih aktivnosti ter prostovoljci, člani MDPM
za Goriško
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za
O T R O K E in MLADOSTNIKE
www.zpm-novagorica.si

