
POČITNIŠKO VARSTVO MED POLETNIMI POČITNICAMI 2018 

Spoštovani starši predšolskih otrok in otrok od 1.-5. razreda, 

USPELO NAM JE! Z veseljem vam sporočamo, da bomo med poletnimi počitnicami izvedli 

počitniško varstvo za otroke, ki bodo s 3.9.2018 vstopili v prvi razred in za otroke, ki so v 

šolskem letu 2017/2018 obiskovali 1.-5. razred. 

Termin: 

Na voljo sta dva termina: 2.7.-6.7.2018 in 27.8.-31.8.2018 

Program: 

V 5 dnevnem počitniškem varstvu bomo imeli: 

- Naravoslovni dan (spoznavanje gozda in njegovih prebivalcev) 

- Športni dan (igre brez meja) 

- Planinski dan (kosilo bo pri bližnji planinski koči) 

- Dan z gasilci  

- Vodni dan 

Cena: 

Cena počitniškega varstva znaša 100 eur na otroka in vključuje: 

- 3 dnevne obroke (zajtrk, kosilo, popoldanska malica) + pijača, ki bo na voljo ves čas 

- Vse aktivnosti 

- Pripomočke/izdelke za domov 

 

Prijava je mogoča z izpolnjeno prijavnico na poštni naslov: sara.polancec@gmail.com ali pa 

prijavnico otroci oddajo v šoli (razrednik, tajništvo) oziroma starši v vrtcu (vodja vrtca).  

Otroka lahko prijavite na oba termina. Cena velja ločeno za vsak termin.  

Na voljo je 30 mest. V kolikor bomo mesta zapolnili, se bo odprla priložnost  za še 10 otrok.  

Prosimo, da pohitite s prijavo, da bomo lahko aktivirali dodatne animatorje in odprli nova 

mesta. Navodila za plačilo boste dobili na e-poštni naslov, ki ga boste navedli na prijavnici. 

Hkrati boste prejeli vse kontaktne podatke animatorjev in program počitniškega varstva. 

Zahvaljujemo se Turističnemu društvu Polhov Gradec, ki bo prevzelo počitniško varstvo in 

vsem lokalnim društvom in podjetjem, ki so nas podprli.  

Lepo vas pozdravljamo, 

Organizatorji Počitniškega varstva Polhov Gradec 

mailto:sara.polancec@gmail.com


PRIJAVNICA ZA POČITNIŠKO VARSTVO 

 

Termin (obkrožite) 

 

2.7.-6.7.2018     27.8.-31.8.2018 

 

Podatki: 

Ime in priimek otroka:__________________________________________ 

Starost otroka:________________________________________________ 

Naslov bivanja otroka:__________________________________________ 

Alergije ali zdravstvene težave otroka:_____________________________ 

Ime in priimek starša ali skrbnika:_________________________________ 

Telefonska številka starša:_______________________________________ 

Elektronski naslov za podatke o plačilu:____________________________ 

 

 

Opombe: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Prijavnici OBVEZNO priložite podpisano soglasje, ki je na naslednji strani! 

 

 

 

Podpis starša/skrbnika:_________________________________________ 

Datum in kraj podpisa:__________________________________________ 



Splošni pogoji 

 

Ob oddaji prijavnice pisno soglašam, da se moj otrok udeleži Počitniškega varstva 2018 in 

sprejemam spodaj navedene splošne pogoje:  

1. Udeleženci tabora morajo imeti urejeno zdravstveno zavarovanje.  

2. Izjavljam, da otrok nima bolezni, ki bi ogrožala njegovo življenje oz. bolezni, katere stanje 

bi se zaradi športne in drugih fizičnih aktivnosti lahko poslabšalo.  

3. O morebitnih posebnostih, ki jih je deležen otrok (alergije, dietna prehrana...) bomo 

predčasno obvestili organizatorja in izvajalca počitniškega varstva.  

4. Potrjujem, da se otrok lahko udeleži tudi ostalih aktivnosti v okviru tabora ( izleti, 

ekskurzije,..). 

 5. Soglašam, da se fotografije in video otrok, posnetih v okviru počitniškega varstva smejo 

objaviti na internetu (fb dogodek Počitniško varstvo 2018) in v drugih občilih, ki bi utegnili 

poročati o počitniškem varstvu.  

6. Za vse vrednostne predmete, ki jih bo otrok prinesel s seboj, odgovarja otrok sam.  

7. Strinjam se s tem, da organizator ne nosi odgovornosti za poškodbe otrok v času trajanja 

počitniškega varstva, saj bodo vse aktivnosti primerne starosti otrok.  

8. Organizator počitniškega varstva se obveže poskrbeti za nujno medicinsko pomoč v 

primeru bolezni ali poškodb.  

 

UDELEŽBA OTROKA NA POČITNIŠKEM VARSTVU JE NA LASTNO ODGOVORNOST STARŠEV!  

To pa ne pomeni, da ne bomo poskrbeli za varnost in preprečili poškodbe.  

 

 

  

                                         

 

Ime in priimek otroka:______________________________________________ 

Podpis starša:_____________________________________________________ 



 


