
 
 

 

ZABAVNE POČITNICE Z BRATOMA MALEK IN ANIMATORJI RUD 

ELEJA 2018 

Starost udeležencev: 3 – 13 let 

Termini: 
 

25.6.2018 – 29.6.2018 

2.7.2018 – 6.7.2018 

9.7.2018 – 13.7.2018 

16.7.2018 – 20.7.2018 

23.7.2018 – 27.7.2018 

13.8.2018 – 17.8.2018 

20.8.2108 – 24.8.2018 

 

 

DNEVNI URNIK: 
 8.00 – 9.00 prihod na bazen 

 9.00 – 10.00 športne igre (golf, namizni tenis, košarka  plezanje,igranje nogometa, odbojka,..) 

 10.00 – 12.00 šola plavanja (učenje plavalnih tehnik in plavalnih veščin) 

 12.30 – kosilo  

 13.00 – 14.00 spoznavanje novih vsebin, eko - delavnice( različne ustvarjalne delavnice, 

učenje žonglerskih veščin,…) 

 14.00 – 15.30 aktivnosti v vodi (spoznavanje različnih vodnih športov, vožnja po toboganih) 

 15.30 – 16.00  priprava na odhod domov 

 

Sok in sadje v dopoldanskem času, bo na voljo otrokom brezplačno. 

Program bomo prilagodili željam udeležencev. 

 

Cena: 110 €/otroka z DDV. 

Možnost udeležbe samo v dopoldanskem delu vsaki dan  od 8.00 – 12.30 ure brez vključene prehrane. 

Cena 80 € z DDV. Enodnevni obisk tabora, cena 30 € z DDV. 

 

PRIPOROČENA OPREMA: 

 
 2 kopalke 

 brisača, v primeru dežja je priporočljivo imeti 2 brisači 

 športni copati 

 kapa s šiltom 

 krema za sončenje 

 dodatna majica s kratkimi rokavi 

 pulover z rokavi: v primeru dežja ali hladnejšega vremena 

 denar  za sladoled (2 evra) 

 oprema za športno telovadnico 

 



 
 

POGOJI PRIJAVE 

Soglašam in sem seznanjen, da se moj otrok udeleži zabavnih poletnih počitnic in sprejemam 
spodaj navedena splošna pravila. 

 
1. Udeleženci zabavnih počitnic morajo imeti urejeno zdravstveno zavarovanje  

2. Izjavljam, da otrok nima bolezni, ki bi ogrožala njegovo življenje ali poslabšala zdravstveno 

stanje zaradi ukvarjanja s športom  

3. O morebitnih posebnostih otroka (alergije, dietna prehrana...) bomo predčasno pisno obvestili 

organizatorja zabavnih počitnic  

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

5. Organizator zabavnih počitnic se obveže, da bo poskrbel za nujno medicinsko pomoč v 

primeru poškodb in o tem obvestil starše/skrbnike.  

 

Stroške izvajanja programa lahko poravnate: 

 

 s položnico na naš transakcijski račun pri DELAVSKA HRANILNICA d.d. 

LJUBLJANA SI56 6100 0001 5177 937 s pripisom ZABAVNE POČITNICE 2018 in 

vaš priimek. Položnico prinesite s seboj prvi dan izvajanja programa osebno pred začetkom 

izvajanja programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRIJAVNICA ZA ZABAVNE POČITNICE 2018 

 

 

Obkrožite termin, na katerega se boste prijavili : 

25.6.2018 – 29.6.2018 

2.7.2018 – 6.7.2018 

9.7.2018 – 13.7.2018 

16.7.2018 – 20.7.2018 

23.7.2018 – 27.7.2018 

13.8.2018 – 17.8.2018 

20.8.2108 – 24.8.2018 

 

PODATKI O OTROKU 

Ime in priimek :_______________________________ 

Naslov in pošta :_______________________________ 

Datum rojstva : _______________________________ 

Ime, priimek starša :_______________________________________ 

Znanje plavanja: (obkroži) 

plavalec                           neplavalec 

 

Telefon starša, ki je dosegljiv v času zabavnih počitnic ________________ 

Podpis starša:___________________________  

 S podpisom potrjujem prijavo otroka ter seznanjenost s pogoji prijave 

Opombe : _______________________________________________ 

______________________________________________________ 

( alergije , bolezni , … ) 

Prijavnico skupaj z dokazom o plačilu oddajte prvi dan zabavnih počitnic ali jo pošljiete na 

mail pred začetkom počitnic. 

 

 



 
 

ZABAVNE POČITNICE Z BRATOMA MALE IN ANIMATORJI 
RUD ELEJA 2018 

 
Za otroke stare od 3 do 13 let smo pripravili pester  počitniški program različnih aktivnosti, ki bodo  

potekale v  terminih od ponedeljka do petka.  Programe bodo vodili animatorji RUD Eleje in ostali 

športno usposobljeni vaditelji/učitelji.  

Program ZABAVNE počitnice 2018 bo temeljil na različnih plavalnih, ustvarjalnih, športnih 

aktivnostih. Vsak dan bomo tematsko obarvali in izkoristili možnosti, ki nam jih ponujajo 

same Terme. Namen programa je, da so otroci tudi v počitnicah aktivni, hkrati pa jim 

ponudimo nekaj novega, zanimivega. 

 

Kaj bomo počeli: 

- igrali bomo golf, odbojko na mivki, košarko, mali nogomet, badminton, trampolin, 

plezali,.... 

-  plavali bomo, igrali vodno odbojko, vodno košarko, mini vaterpolo in  druge 

vodne igre, počivali na blazinah na vodi 

-  žonglirali z različnimi rekviziti 

-  ustvarjali v likovnih delavnicah  

- družili se bomo ob družabnih igrah, karte, ... 

 
Ves čas bodo otroke spremljali učitelji! 

 

ZABAVNE POČITNICE  Z BRATOMA MALEK IN DRUŠTVOM ELEJA V 

TERMAH PTUJ  - OPIS 
 

V petdnevnem počitniškem programu bodo otroci imeli na voljo izredno pestre aktivnosti, ki 

bodo vključevale različne športne aktivnosti (nogomet, odbojka, rokomet, tenis, vožnja z avtki 

na ročni pogon, vožnja z monokolesi,..), gibalne igre, motorične igre, elementarne igre, 

spretnostne igre, različne poligone, vodne aktivnosti… Prav tako pa bodo otroci imeli na 

izbiro različne ustvarjalnice s pomočjo katerih bodo krepili in spoznavali svojo ustvarjalnost. 

Ustvarjali bomo iz naravnih in umetnih materialov, eko in odpadni materialom,… 

Spoznavali bodo tudi različne plavalne tehnike, se učili hoditi po vrveh, stati na hoduljah in 

se učili osnov cirkuških vragolij (učenje žongliranja z žogicami, kiji, poi, obvladovanje devil 

in flower sticka, cigar box, metanje obročev, diabolo,...). Predstavili bomo tudi nekaj 

poklicev, živali, … 

Vse te programe in aktivnosti, bodo izvajali za to usposobljeni učitelji, učiteljice, vaditelji, 

vaditeljice, animatorji in animatorke. Vsi imamo potrjene in obnovljene licence za izvajanje 

športnih in ob športnih dejavnosti. (Vodenje skupin, spremstvo otrok ob in na vodi, delo z 

otroci, usposobljenost za vodenje športnih aktivnosti, opravljena prva pomoč, delo z otroci z 

različnimi motnjami-sindromi). 

 

Prostor dogajanja in počitka bi bil pri športni hiški. Tam bi uredili prostor za otroke, njihovo 

nastanitev, ustvarjalnice in športno – družabne igre. V primeru slabega vremena bomo v 

notranjem delu kopališča. Program se ne spreminja in je pripravljen glede na zmožnosti 

notranjega kopališča. 


