Občinska zveza prijateljev mladine Hrastnik
Log 3, 1430 Hrastnik
Tel.: 03/56 42 378
Mail: krchrastnik@siol.net

OTROCI VRTCA, UČENKE, UČENCI IN STARŠI!
OZPM Hrastnik bo tudi letos organiziral zdravstveno letovanje otrok.
Letovanje bo organizirano v Savudriji, v počitniškem domu Zavoda za letovanje in rekreacijo otrok iz Ljubljane in
sicer v času od 12. 7. do 22. 7. 2022.
Savudrija je le 15 km oddaljena od slovensko – hrvaške meje. V počitniškem domu imajo 318 ležišč v 4 in 6-posteljnih
sobah. Neposredno ob domu je v zalivu urejena plaža, morsko dno pa je večinoma prekrito z mivko. V letovišču so na
voljo različna otroška igrišča za male in velike počitnikarje, prireditveni prostor in veliko zelenih površin z obilo sence
in prostora za počitek in igro. 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 (v primeru, da bodo veljavni ukrepi za zajezitev in obvladovanje epidemije v času odhoda
omogočali prevoze brez omejitev)
-vodiči oz. spremljevalci
Starši boste prispevali le del celotne cene, to je 250,00 €.
Stroške letovanja boste lahko poravnali v 5. zaporednih obrokih in sicer:
- v juniju: 50 €
- v septembru: 50 €
- v juliju: 50 €
- v oktobru: 50 €
- v avgustu: 50 €
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 pristojnimi
službami bomo pripravili seznam otrok, ki bodo letovali brezplačno in vas o tem obvestili.
PRIJAVNICE ODDAJTE NA SEDEŽ OBČINSKE ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE HRASTNIK,
LOG 3, VZGOJITELJICI V VRTCU, NA UPRAVO VRTCA, RAZREDNIČARKI ALI V TAJNIŠTVO ŠOLE, NAJKASNEJE DO
PONEDELJKA, 23. MAJA 2022.
Dodatne informacije dobite na sedežu OZPM Hrastnik, Log 3 in na tel.: 03/56 42 378.

_________________________________________________________________

PRIJAVNICA–SAVUDRIJA 2022
Ime in priimek otroka: …………………………………………………………………………………………………..
Rojstni podatki: ………………………………………………………………………………………………………………
Naslov: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefonska številka, mail staršev: ………………………………………………………………………………
OŠ, razred, vrtec: …………………………………………………………………………………………………………
Podpis staršev ali skrbnika:

