Občinska zveza prijateljev mladine Hrastnik
Log 3
1430 Hrastnik
Tel.: 03/56 42 378

OTROCI VRTCA, UČENKE, UČENCI IN STARŠI!
OZPM Hrastnik tudi letos organizira zdravstveno letovanje otrok. Organizirano bo v Poreču, v počitniškem
domu Zveze prijateljev mladine Maribor in sicer v času od 3.8. do 13.8.2018.
V počitniškem domu imajo 337 ležišč v 4,5 in 6-posteljnih sobah. Naselje je 300 metrov oddaljeno od obale,
ob njem pa so otroška igrišča, prireditveni prostor na dvorišču za zabavo in ples, športna igrišča za mali
nogomet, košarko in odbojko na mivki ter bazen za neplavalce. Kuhinja je sodobno urejena s prostorno
jedilnico.
V ceno je vključeno:
-10 polnih penzionov (zajtrk, kosilo, večerja, malica)
-celodnevna zdravstvena oskrba
-uporaba igrišč in ostalih objektov v naselju
-avtobusni prevoz
-vodiči oz.spremljevalci
Starši boste prispevali le del celotne cene, to je 210,00 €.
Stroške letovanja lahko poravnate v 6.zaporednih obrokih in sicer:
-ob podpisu pogodbe (v maju): 40 €
- v avgustu: 30 €
- v juniju: 40 €
- v septembru: 30 €
- v juliju: 40 €
- v oktobru: 30 €
Vsako leto nekaj otrok letuje brezplačno. Če je vaše stanje trenutno takšno, da stroškov letovanja ne
zmorete poravnati, to napišite na prijavnico ali nas o tem obvestite na tel: 03/56 42 378. V
sodelovanju s Centrom za socialno delo Hrastnik in šolsko svetovalno službo bomo pripravili seznam otrok, ki
bodo letovali brezplačno in vas o tem obvestili.
PRIJAVNICE ODDAJTE NA SEDEŢ OBČINSKE ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE HRASTNIK,
LOG 3,VZGOJITELJICI, NA UPRAVO VRTCA, RAZREDNIČARKI ALI V TAJNIŠTVO ŠOLE,
NAJKASNEJE DO PONEDELJKA, 21. MAJA 2018.
Dodatne informacije dobite na sedežu OZPM Hrastnik, Log 3 in na tel.: 03/56 42 378.
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P R I J A V N I C A – P O R E Č
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Ime in priimek otroka: …………………………………………………………………………………………………..
Rojstni podatki: ………………………………………………………………………………………………………………
Naslov: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefonska številka staršev: ………………………………………………………………………………………..
OŠ, razred, vrtec: …………………………………………………………………………………………………………

Podpis staršev ali skrbnika:
………………………………………………..

