Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica
Glavni trg 19, 8290 Sevnica
Matična številka: 2171724, ID: SI59571098, št. TRR: 0110 0600 8331 353
tel.: 07 81 61 070; faks: 07 81 61 079
e-pošta: info@kstm.si; spletna stran: www.kstm.si

Prijavnica in soglasje starša oz. zakonitega zastopnika za udeležbo na poletnih počitnicah
Ime in priimek otroka: ________________________________________________________________,
Ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika: ___________________________________________,
Naslov: ___________________________________________________________________________,
Rojstni datum: ______________, spol: ____________, naziv šole: ____________________________,
Telefonska številka otroka, če ga ima : ___________________________________________________,
Telefonska številka starša/ zastopnika: ___________________________________________________,
Elektronski naslov starša/ zastopnika: ____________________________________________________

Posebnosti, posebne opombe, kot so alergije, omejitve, bolezni, prehranske posebnosti…: __________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Spodaj podpisani starš oz. zakoniti zastopnik prijavljam svojega otroka na Otroške poletne počitnice na
gradu Sevnica 2022.
Z izpolnjeno in podpisano prijavnico dovoljujem, da se moj otrok udeleži Otroških poletnih počitnic na
gradu Sevnica 2022, in potrjujem, da sem seznanjen/a s programom in pravili obnašanja ter da z njimi
soglašam.
S podpisom izjavljam, da k dogodku pristopa mladoletna oseba in kot njegov zakoniti zastopnik
podajam soglasje in dovoljujem zbiranje, obdelavo in uporabo mojih osebnih podatkov in podatkov
otrok za potrebe dogodka, pri čemer je dolžnost ravnati v skladu z določili Zakona o varstvu podatkov
(ZVOP-1). Dovoljujemo tudi javno objavljanje slikovnega, video in zvočnega materiala, ki prikazuje
dejavnosti in aktivnosti dogodka.

Kraj: __________________________
Datum: ________________________
Podpis starša oz. zakonitega zastopnika: ______________________________

Opis in prednosti počitnic:
-

Aktivne počitnice, z otroki bomo veliko zunaj, v naravi in bomo nudili razne zdravju
koristne aktivnosti,
Kreativne vsebine in delavnice, kot so likovna delavnica, veliko pripomočkov za lastno
ustvarjanje in individualni pristop, otroci odnesejo domov tudi lastne izdelke,
Dotaknili se bomo tudi digitalnih vsebin, preko filmskih/ video delavnic bodo otroci
pripravili in domov odnesli video poletnih počitnic, ki ga bodo ustvarili popolnoma sami,
Spoznali bodo lokalno okolje in obiskali lokalne organizacije,
En cel dan se bomo kopali in zabavali na bazenu,
Trajanje od 7.00 do 16.ure, kar pomeni, da lahko otroka pripeljete pred začetkom dela
in ga poberete po koncu službe,
Zagotovljen in v ceno všteti zajtrk, kosilo in prigrizki vsak dan, dnevna karta za bazen, vsi
ostali stroški

Program počitnic
-

1. dan: uvodni dan: fokus na spoznavanju otrok preko igre in kreativnih delavnic,
poudarek na sproščenem ustvarjanju in vadbi oziroma vajami za koncentracijo in fokus,
pomiritev in energijo, ki jim bodo prav prišle tudi v prihodnje v življenju in v šoli;

-

2. dan: digitalni dan, delavnica kako narediti video, uvod in navodila kako posneti in
montirati video celotnih počitnic (vsi otroci bodo dobili video za domov) + poučni del,
tematska pot;

-

3. dan: vodni dan, uživanje na bazenu;

-

4. dan: lokalni dan, spoznavanje lokalnega okolja in obisk lokalne organizacije;

-

5. dan: zaključek: priprava piknika in celotne pogostitve z lokalno hrano + premiera videa
in »zabava« ob zaključku.

Način plačila:
-

Pošljete izpolnjen, podpisan in skeniran list »Prijavnica in soglasje starša oz. zakonitega
zastopnika za udeležbo na poletnih počitnicah« na natasa.rupnik@gmail.com,
Ko dobimo izpolnjeno in podpisano prijavnico, vam pošljemo na elektronsko pošto
račun, katerega morate plačati v roku 5 dni,
Zadnji možen termin za prijavo oziroma izvedeno plačilo je 13.7.2022.

Za vse dodatne informacije in vprašanja smo na voljo
natasa.rupnik@kstms.si ali na telefonski številki 051/680-220.

na elektronski

pošti

