USTVARJALNE DELAVNICE

ŠPORTNE AKTIVNOSTI

Pridružite se nam na plesnih, slikarskih, kiparskih,
literarnih in eko-delavnicah, na piknikih, športnih
aktivnostih, druženju in ustvarjanju v naravi.

TEČAJ ROLANJA

v Ajdovščini:
26. junij – 28. junij 2013
V sklopu delavnic bomo izvedli
krajši fotografski tečaj za otroke
1. julij – 5. julij 2013
8. julij – 12. julij 2013
19. avgust – 23. avgust 2013
vsak dan od 10. do 13. ure
Prostori MDPM – MC Hiša mladih v Palah

6. avgust – 10. avgust 2013
Vabljeni na zabavno in zdravju koristno rolanje.
Otroci morajo imeti čelado in ščitnike.
V primeru slabega vremena bodo v tem času
potekale različne delavnice

IZLET Z VLAKOM V BOHINJ IN
KOPANJE V VODNEM PARKU
28. avgust 2013
6.30 ODHOD, 17:00 POVRATEK

v Malovšah:
1. julij – 5. julij 2013
26. avgust – 29. avgust 2013

PRIJAVE ZA VSE AKTIVNOSTI SO OBVEZNE!
Za prijave in dodatne informacije smo dosegljivi na:

Prostori KS Malovše - Gojače

MDPM Ajdovščina
Cesta IV. Prekomorske 61 a, 5270 Ajdovščina

v Vrhpolju:
2. julij – 5. julij 2013
Prostori OŠ Vrhpolje
Delavnice bodo izvedene ob zadostnem številu
prijav in bodo potekale v razpisanih terminih
vsak dan od 10. do 13. ure.

MINI JEZIKOVNI TEČAJ
V mesecu juliju 2013
Angleščina in finščina skozi igro
Sodelovala bo prostovoljka s Finske

Enotedenski tečaj bo izveden
ob zadostnem številu prijav.

Otroke in mlade
vabimo
v počitniške programe

Tel.: 368 91 40 ali 041 490 360
faks 368 91 41
info@mdpm-ajdovscina.si
www.mdpm-ajdovscina.si

NA
KRILIH
RAZIGRANEGA
POLETJA
2013

P R I J A V N I C A
Ime in priimek ____________________________

Starost__________________________________

Naslov___________________________________
Tel.št.__________________________________
Prijavljam se na (dejavnost, kraj)
________________________________________

________________________________________

LETOVANJA
NEREZINE – počitniško naselje
ZPM Krško Bučanje na Malem Lošinju
23.6.2013 - 30. 06. 2013
Športno obarvane, zabavne počitnice tik ob morju, v
bungalovih sredi borovega gozda. V neposredni bližini je
kopališče.
Polna cena: 295,00

Cena z zdravniškim potrdilom: 160,00 €

Počitnice v bungalovih sredi borovega gozda, z značilno
ugodno klimo, primerno za astmatike in alergike. V
bližini so plaže, čisto morje, urejena igrišča in
sprehajalne poti.

Cena z zdravniškim potrdilom: 182,00
________________________________________

________________________________________
Vsi osebni podatki se zbirajo z namenom izvajanja
aktivnosti in ne bodo posredovani tretji osebi.

PIRAN - počitniški dom Zavoda za letovanje
in rekreacijo otrok
21.7.2013- 31. 7.2013
Zabavne počitnice tik ob morju, v domu obdanem z
mediteranskim rastlinjem. V neposredni bližini je
kopališče.
Polna cena: 340,00 EUR

Cena z zdravniškim potrdilom: 180,00
Podpisani/a...................................................................
dovoljujem fotografiranje mojega otroka
.......................................................................................,
vendar izključno le za objavo fotografij na
spletni strani in v e-mesečniku Medobčinskega
društva prijateljev mladine Ajdovščina ter v
lokalnih in strokovnih časopisih in revijah.
Podpis staršev: _______________________

Plačilo letovanja je možno v treh mesečnih
obrokih. Otrokom iz socialno šibkih družin bomo
omogočili letovanje s sredstvi
zbranimi v akciji:

NEREZINE – počitniško naselje
ZPM Krško Bučanje na Malem Lošinju
8.7.2013-18.7.2013

Polna cena: 385,00 EUR

Podpis staršev:

DRAGI STARŠI!

PIRAN – počitniški dom Zavoda za letovanje
in rekreacijo otrok
31.7. 2013-7.8.2013
Športno obarvano letovanje v prijetnem okolju
slovenske obale.
Polna cena: 251,00,00

Cena z zdravniškim potrdilom: 122,00

Ugodne cene, bogat program, plačilo na
obroke!
Cena vključuje: bivanje, prehrano (5 dnevnih
obrokov), avtobusni prevoz, izlete v okolico,
plavalni tečaj, različne športne, ustvarjalne in
zabavne aktivnosti. Vse dejavnosti potekajo pod
vodstvom vzgojiteljev, učiteljev športne vzgoje in
vaditeljev plavanja. Otroci lahko v dogovoru z
osebnim zdravnikom uveljavljajo ZDRAVSTVENI
REGRES, ki občutno zniža ceno letovanja. Del
stroškov letovanja pokrivata tudi občini Ajdovščina
in Vipava.

OTROCI! Pridružite se nam in uživajte!

