USTVARJALNE DELAVNICE,
ŠPORTNE IN DRUGE
PROSTOČASNE AKTIVNOSTI
Pridružite se nam na plesnih, slikarskih, pevskih,
literarnih, pravljičnih in eko-delavnicah, športnih
aktivnostih, druženju in ustvarjanju v naravi.
1. julij 2019 – 5. julij 2019
8. julij 2019 – 12. julij 2019
19. avgust 2019 – 23. avgust 2019
26. avgust 2019 – 30. avgust 2019

TEČAJ ROLANJA
12.8.2019 - 16.8.2019
Vabljeni na zabavno in
zdravju koristno rolanje.
Otroci morajo imeti čelado in
ščitnike. V primeru slabega
vremena bodo v tem času
potekale različne delavnice.
Tečaj bo potekal vsak dan
od 9.00 do 12.00 ure.
PRIJAVE NA VSE AKTIVNOSTI SO OBVEZNE!
Za prijave in dodatne informacije smo dosegljivi
vsak dan od ponedeljka do petka
od 9.00 do 14.00 na:

Prostori v Hiši mladih v Palah, Ajdovščina.
Udeležba brezplačna.
Delavnice bodo izvedene ob zadostnem številu
prijav in bodo potekale v razpisanih terminih,
vsak dan od 10. do 13. ure.
Tudi letos bo v MKC Hiša mladih Ajdovščina
nudeno poletno počitniško varstvo za otroke od
1. do 4. razreda osnovne šole. Varstvo bo
organizirano vsak delovnik med 6.45 in 16.15.
Na voljo tudi možnost kosila za otroke.
Za informacije o varstvu se obrnite na Mladinski
kulturni center Hiše mladih Ajdovščina.
(kontakt: 041 945 392 // 05 368 93 83 //
info@mc-hisamladih.si)

POLETNE
POČITNICE
2019

MDPM Ajdovščina
Cesta IV. Prekomorske 61a, 5270 Ajdovščina
Tel.: 368 91 40 ali 041 490 360
info@mdpm-ajdovscina.si
www.mdpm-ajdovscina.si
Facebook: MDPM Ajdovščina
Aktivnosti sofinancirajo:

Otroke in mlade
vabimo v počitniške
programe!

PRIJAVNICA
Ime in priimek____________________________
Starost__________________________________
Naslov___________________________________
Tel.št.___________________________________
E-naslov:_________________________________
Prijavljam se na (dejavnost):
________________________________________
________________________________________
Podpis staršev:
________________________________________
Vsi osebni podatki se zbirajo z namenom izvajanja
aktivnosti in ne bodo posredovani tretji osebi.
Vaši podatki so zaupni in jih ne bomo prodajali ali
kako drugače zlorabljali. Jamčimo za varstvo
podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov. Uporabili jih bomo samo za obveščanje o
naših dejavnostih in v skladu s svojimi pravilniki.
Spodaj podpisani starš dovoljujem, da Medobčinsko
društvo prijateljev mladine Ajdovščina, ki je
organizator aktivnosti po programu, lahko v svojih
zbirkah (ustrezno označite):
obdeluje osebne podatke za pisno in
elektronsko obveščanje in jih uporablja za statistične
obdelave v skladu z zakonom o varstvu podatkov;
dovoljujem uporabo osebnih podatkov za
prejemanje e-poštnih obvestil o programih društva
MDPM Ajdovščina v skladu z veljavnim zakonom o
varstvu osebnih podatkov in s splošno uredbo EU o
varstvu osebnih podatkov – GDPR največ dvakrat
mesečno;
dovoljujem fotografiranje svojega otroka v
namene promocije društva preko medijev,
Facebook in spletne strani društva.
Podpis staršev: _______________________

LETOVANJA
NEREZINE – počitniško naselje
ZPM Krško Bučanje na Malem Lošinju
28. junij 2019 - 8. julij 2019
Zabavne počitnice ob morju, v bungalovih sredi
borovega gozda. V neposredni bližini je
kopališče.
Polna cena: 400,00 €
Cena z zdravniškim potrdilom: 130,00 €

PIRAN - počitniški dom Zavoda za letovanje in
rekreacijo otrok Ljubljana
12. julij 2019 - 20. julij 2019
Zabavne počitnice ob morju, v domu obdanem z
mediteranskim rastlinjem. V neposredni bližini je
kopališče.
Polna cena: 305,00 €
Cena z zdravniškim potrdilom: 89,00 €

MOZIRJE – športne počitnice »Veter v laseh«v
Gozdni šoli Mozirje v organizaciji Športne unije
Slovenije
5. avgust 2019 – 1o. avgust 2019
Športne počitnice za otroke od 7 do 14 let iz
socialno šibkejših družin. Otroci bodo bivali v
šotorih, postelje so 20 cm dvignjene do tal. Tabor
ima poleg športnih površin urejene sanitarije in
kuhinjo. Športne in razvedrilne aktivnosti, kopanje,
ustvarjalne delavnice, družabne igre in večerne
animacije.

DRAGI STARŠI!
Plačilo letovanja je možno v treh mesečnih
obrokih. Otrokom iz socialno šibkejših družin
bomo omogočili letovanje s sredstvi zbranimi v
humanitarnih akcijah »Morje za vse otroke« in
»Pomežik soncu«.

Ugodne cene, bogat program, plačilo na obroke!
Cena vključuje: bivanje, prehrano (5 dnevnih
obrokov), avtobusni prevoz, izlete v okolico,
plavalni tečaj, različne športne, ustvarjalne in
zabavne aktivnosti. Vse dejavnosti potekajo pod
vodstvom vzgojiteljev, učiteljev športne vzgoje
in vaditeljev plavanja.
Otroci lahko v dogovoru z osebnim zdravnikom
uveljavljajo ZDRAVSTVENI REGRES, ki občutno
zniža ceno letovanja.
Zdravniško potrdilo lahko uveljavljajo tudi
mladostniki do 18. leta.
Del stroškov letovanja pokrivata tudi Občina
Ajdovščina in Občina Vipava.
Otroci in mladi,
preživite zabavne in ustvarjalne počitnice
z nami.

