Pocitnice 2018
Letovanja za otroke in mladino

Dragi otroci, mladi in starši!
Društvo prijateljev mladine Škofja Loka v sodelovanju
z Zavodom za letovanje in rekreacijo otrok organizira
letovanja na morju in v hribih za otroke in mlade upravnih
enot Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič
Za otroke in mladostnike smo pripravili zanimive, pestre,
ustvarjalne, športne, izobraževalne, predvsem pa varne,
zdrave počitniške aktivnosti na morju in v hribih v prijetni
družbi.
Letovanj se lahko udeležijo vsi otroci in mladostniki,
tudi tisti brez zdravstvenega predloga. Vsi termini bodo
imeli program, prilagojen vsem starostnim skupinam
udeležencev.

Termini (7 in 10 dnevni)
in lokacije letovanj
ki se jih lahko udeležijo tudi otroci in mladostniki z
zdravstvenim predlogom so:

OPIS
PROGRAMA

TERMIN IN LOKACIJA

kraj
letovanja

KRANJ

07. 07. - 17. 07. 2018
17. 07. - 27. 07. 2018
27. 07. - 06. 08. 2018
04. 08. - 14. 08. 2018
16. 08. - 26. 08. 2018

SAVUDRIJA
SAVUDRIJA
SAVUDRIJA
POREČ
UMAG

17.07.-27.07.2018
27.07.-06.08.2018
04.08.-14.08.2018
16.08.-26.08.2018

PIRAN
SAVUDRIJA
POREČ
UMAG

TRŽIČ

27.07.-06.08.2018

SAVUDRIJA

JESENICE

07.07.-17.07.2018
14.08.-24.08.2018

SAVUDRIJA
POREČ

RADOVLJICA

07.07.-14.07.2018
06.08.-16.08.2018
16.08.-26.08.2018

POREČ
PIRAN
SAVUDRIJA

ŠKOFJA
LOKA

Do zdravstvenega letovanja upravičen otrok oz. mladostnik med
5. in 19. letom starosti, če je bil v času od preteklega razpisa (od
25. 2. 2017 do 16. 2. 2018) večkrat bolan (ima vsaj dva zapisa v
zdravstveni karton) ali če je bil zaradi bolezni hospitaliziran in je
to zabeleženo v medicinski dokumentaciji. Zdravstveni predlog
za letovanje napiše otrokov osebni zdravnik.

Organiziramo tudi enotedenske tabore v hribih:
Kraj letovanja

TERMIN
letovanja

Tema letovanja

30. 6. – 7. 7. 2018
Srednji vrh nad
Gozdom Martuljkom

Mi tud’ gremo mal’ po
svoje

Srednji vrh nad
Gozdom

17.8. – 24. 8. 2018

Vesolje in zvezde

Zgornje Gorje pri
Bledu

7. 7. – 14.7. 2017

Just say it

Zgornje Gorje pri
Bledu

14. 7. – 21. 7. 2018

Gorski foto utrip (foto
tabor)

Cenik letovanj:
Vrsta letovanja

10 dni

7 dni

Zdravstveno letovanje na morju

69,90 €

48,93 €

330,00 €

231,00 €

---

157,50 €

Letovanje brez zdravstvenega predloga na morju
Letovanje v hribih
V ceno je vštet prevoz, nastanitev, prehrana, nezgodno
zavarovanje, animacijski program in DDV.

Več informacij na spletni strani:
www.dpm-skofjaloka.si
FB strani Društvo prijateljev mladine Škofja Loka,
ali po telefonu 040 33 44 75 – Jelka Jelovšek.

Za veselo in srecno otroštvo!

