1.- 10. Julij 2016
10. – 20. julij 2016

ZDRAVSTVENO LETOVANJE
LJUBNO, LUČE, GORNJI GRAD, REČICA OB SAVINJI, MOZIRJE, NAZARJE
LETOVANJE IZ DONACIJE LIONS KLUBA

- LETOVANJE »POMEŽIK SONCU« in LETOVANJE FIHO
ZDRAVSTVENO LETOVANJE
CELJE

LETOVANJE OTROK
V SAVUDRIJI IN ZAMBRATIJI
Tudi letos bomo organizirali letovanje za otroke in mlade v mesecu juliju v Savudriji in Zambratiji
LETOVANJA BODO POTEKALA :
1.julij – 10. Julij - SAVUDRIJA
ZDRAVSTVENO LETOVANJE – CELJE
LETOVANJE IZ DONACIJE LIONS KLUBA CELJE
10. julij – 20. julij – SAVUDRIJA
ZDRAVSTVENO LETOVANJE – LJUBNO, LUČE, GORNJI GRAD, REČICA OB SAVINJI,
MOZIRJE, NAZARJE,
20. julij – 30. julij – ZAMBRATIJA
LETOVANJE OTROK V OKVIRU AKCIJE »POMEŽIK SONCU IN FIHO«
ZDRAVSTVENO LETOVANJE CELJE
GLEDALIŠKA DELAVNICA
SAVUDRIJA - Otroci bodo bivali v počitniškem naselju Vladimir Nazor v Savudriji. Leži v borovem gozdičku nad
amfiteatrom- prireditvenim prostorom. V naselju je veliko zelenih površin z različnimi igrišči (nogometno,
košarkarska, odbojka, odbojka na mivki, rokometno), mini golfom ...in lastnimi plažami. Na letovanju bodo
potekale številne dejavnosti, plavalni tečaji, zabavne in športne igre in tekmovanja, karaoke, plesi, Savudrijada,
različne delavnice..Polni penzioni zajemajo 4 obroke hrane (tudi popoldanska malica) in napitki ob obrokih. V
naselju sta ves čas letovanja zdravnik in medicinska sestra. Letovanj v naselju se udeležujejo otroci iz vse Evrope
in Hrvaške ter nekaterih ruskih držav.

ZAMBRATIJA
Dom je grajen v treh etažah, v njem je prostora za 130 oseb. Nekatere sobe so prilagojene tudi za invalide.
Počitniški dom Zambratija leži v objemu velikega zelenega parka, ki nudi v vročih poletnih dneh prijetno senco.
V parku je večnamensko igrišče za nogomet, košarko, rokomet in igrišče za odbojko na mivki. Ob domu so mize
za namizni tenis. Razvedrilu in prireditvam je namenjen večnamenski prostor.
V bližini doma je urejena plaža. Morje je tod silno čisto, dno pa je prekrito z mivko. Na plaži so lastne sanitarije
s tušem V počitniškem domu je ambulanta in stalno prisoten zdravnik.
Polni penzioni zajemajo 5 obrokov hrane (tudi dopoldanska in popoldanska malica) in napitke skozi ves dan. Po
predhodnem dogovoru kuhajo v obeh letoviščih tudi vegetarijansko in dietno prehrano.
Poleg vseh aktivnosti na letovanjih : plavalni tečaji /za neplavalce, pol plavalce in izpopolnjevalni/, zabavne
tekmovanja , kvizi, Pokaži, kaj znaš/ , športne dejavnosti /različne športne igre in tekmovanja/, večerne
aktivnosti /plesi, karaoke, modne revije, izvolitev miss in mistra, pevski večeri…/, izobraževalne dejavnosti
/ustvarjalne delavnice/, se imajo otroci možnost vključiti v angleško delavnico, likovni tabor in literarni tabor.

CENA LETOVANJA :
Samoplačniki – 380,00 eur
Zdravstveno letovanje – izpolnjen zdravstveni list in 120,00 evrov
Zdravstveno letovanje je namenjeno pogosto bolnim otrokom, astmatikom, otrokom z atopijskim
dermatitisom, skoliozo in psoriazo in drugimi boleznimi. Izbor kandidatov opravijo osebni zdravniki otrok in
šolarjev.
Starši lahko letovanje plačajo na obroke. Letovanje mora biti plačano do odhoda . Cena je lahko nižja, če se
dogovorite z občino, šolo ali sponzorji za sofinanciranje. Otrokom iz socialno ogroženih družin bomo poskusili
urediti zdravstveno letovanje brez doplačila, oz. s sofinanciranjem iz sredstev Pomežik soncu, Fiho,
sponzorjev…
Letovanje bo zajemalo polne penzione z malicami, prevoz, vzgojiteljski kader, zdravstveni kader, osnovno
zavarovanje otrok, materiale za delavnice, organizacijo letovanj.

2. POLETNI TABOR V VASI SOČA V TRENTI
Zveza Rotary klubov Slovenije - Distrikt 1912 organizira v sodelovanju s Zvezo prijateljev
mladine (ZPM) in Centrom za šolske in obšolske dejavnosti (CŠOD) poletne tabore v vasi
Soča v Trenti. Poletni tabori so v podružnični šoli v vasi Soča, ki je bila po katastrofalnem
potresu s sredstvi slovenskih rotarijcev popolnoma obnovljena. Ob tem je bila dograjena in
urejena tako, da omogoča tudi letovanje in različne prostočasne dejavnosti za otroke in
mladostnike. Rotary klub bo omogočil brezplačno letovanje 12 otrokom v starostni skupini
10 – 15 let iz socialno šibkejših družin s področja Celja.
Poletni tabor bo v času od 1. do 6. avgusta 2016. Organiziran bo brezplačen avtobusni
prevoz s spremstvom dveh odraslih oseb ter brezplačna nastanitev in prehrana.
Vsebina poletnega tabora:





spoznavanje kraja in okolice;
dopoldanski in popoldanski program: orientacija po soški poti do Lepene in kopanje,
preživetje v naravi, ustvarjaje v naravi, pohod do turistične kmetije in spoznavanje
živali, lokostrelstvo, lov na lisico,
ob večerih bodo spoznavne in družabne igre, športne in štafetne igre, pokaži kaj znaš,
filmski večer,

3. POČITNIŠKE AKTIVNOSTI V CELJU IN OKOLICI

Vrsta dogodka

Vesele
počitnice

Julijska
potepanja

Čas in kraj

Trajanje

Julij, avgust
Celje, prostori MDPM Celje,
Celjska okolica-izleti

Od 10.00 – 13.00

Ciljna skupina in
starost
od 6 do 14 let

5.7.
19.7. Celjska okolica-izleti

Od 10.00 – 15.00

od 6 do 14 let

12.7.
26.7.

Od 10.00 – 13.00

od 6 do 14 let

(izleti)

Iz babičine
skrinje
(delavnica,
druženje)

Prostori MDPM, okolica

Poletna šola
slikanja

9.8.
23.8. Prostori MDPM, okolica

Od 10.00 – 13.00

od 6 do 14 let

2.8. Celje, prostori MDPM Celje
16.8.

Od 10.00 – 13.00

od 6 do 14 let

(delavnica)
Kekčeve
bralnice
(delavnica,
druženje)

