PRIJAVNICA 2022

DEBELI RTIČ 2022

(ustrezno obkrožite, če imate e-mail, vas bomo obveščali
preko njega)

MARINDOL 2022

OD 28. JUNIJA DO 5. JULIJA 2022

OD 25. JULIJ DO 1. AVGUSTA 2022

A.

DEBELI RTIČ od 28.6. do 5.7.2022

Letovanje na Debelem rtiču vključuje vrsto
aktivnosti, družabnih in športnih iger pod
stalnim vodstvom mentorjev.

Marindol je vasica ob Kolpi v Beli Krajini, kjer

B.

MARINDOL od 25.7. do 1.8.2022

imajo

Podpisani (ime in priimek enega od staršev):

KOMU JE NAMENJENO?

organizaciji

kranjski

taborniki

svoj

taborniški

center. Vsako poletje postane ta dom v
Kluba

Marindolus

tudi

____________________________________

izključno

pribežališče za otroke in mlade iz vse

Prijavljam otroka (ime, priimek):

socialno

Slovenije ter sosednjih držav, ki si želijo

____________________________________

indikacijo v starosti od 7. do 15. leta

malo drugačne, aktivne poletne počitnice v

Letovanje
otrokom
z

je
z

namenjeno

zdravstveno

večkratno

in

hospitalizacijo

ali

pogostejšimi obolenji (najmanj 2x letno).

neokrnjeni naravi, razpeti med reko Kolpo, ki
poleti nudi toplo vodo za kopanje in priložnost
za kanunarjenje; širnimi gozdovi, ki segajo

NASLOV LETOVIŠČA:

tja

Letovišče Debeli rtič
Jadranska cesta 73a
6280 ANKARAN

in kulturne dediščine.

CENA:

do

Kočevskega

roga;

in

številnimi

belokranjskimi kraji, polnimi značilne naravne

KOMU JE TABOR NAMENJEN?

Stroške za letovanje delno krijejo ZZZS,
podjetja, občine in starši (do 40€). Ob
prijavi je potrebno priložiti napotnico
oziroma priporočilo otrokovega zdravnika.

Otrokom od 8. do 15. leta starosti, ki bi
radi z vrstniki preživeli en teden aktivnih in
zabavnih počitnic. Namenjen je vsem
otrokom ne glede na socialni status
družine.

INFORMACIJE:

CENA:

RKS-OBMOČNO ZDRUŽENJE ŠKOFJA LOKA
Kidričeva c. 1, 4220 Škofja Loka,
Tel: 04/51 70 650, e-mail: sk.loka.ozrk@t-2.net

Stroške taborjenja delno krijejo občine in
krajevne organizacije RK. Prispevek staršev
je 150 € / plačate lahko v enem ali dveh
obrokih do odhoda/.

Datum in kraj rojstva otroka:

____________________________________
Naslov (ulica, hišna številka):

____________________________________
Poštna št., kraj:

____________________________________
Telefon:______________________________
E-mail:_______________________________
(ustrezno obkroži)

Ali ima otrok kakšne zdravstvene ali druge težave:

NE

DA

(obkrožite)

Če jih ima, napišite kakšne ali ob prijavi povejte:

_____________________________________
____________________________________
Podpis vsaj enega od staršev:
_____________________________________

