www.zpm-novagorica.si/
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triglavska.roza.trenta@gmail.com
www.facebook.com/ZPMnovagorica
Z zbranimi donacijami v skladu

ž

Pome

ik soncu

(

otrokom

)

iz ranljivih skupin zagotavljamo brezplačna zdravstvena

.

žbe na

ZDRAVSTVENI REGRES

letovanja Predloge posredujejo svetovalne slu

.

šolah in v vrtcih ali Center za socialno delo

Potrdilo za uveljavljanje zdravstvenega regresa izda osebni

Plačilo ali doplačilo letovanj lahko starši uveljavite tudi z

.

vlogo na matični občini

V skladu

,
1. marca 2020 do 7. februarja 2021 dva ali
več zapisov v medicinski dokumentaciji.

zdravnik otrokom ki so bili pogosteje bolni ali v bolnišnici in
imajo v času od

zbrana sredstva namenjamo

KAPLJICA SOČE

.

sofinanciranju taborov znanja v Trenti

-

GEN

I

CENE

!

donator v obeh pobudah

V polni ceni zdravstvenih letovanj in taborov znanja je

5 obroki hrane dnevno, vsi priporočljivi
,
oskrba, zavarovanje odgovornosti, organiziran prevoz,
osnovni program, animacija, športne aktivnosti, krajši izleti,
spremstvo, varstvo in pedagoško vodenje.
vključeno bivanje s

ukrepi za preprečevanje širjenja korona virusa zdravstvena

Organizator si jemlje pravico spremeniti cene
storitev v primeru višjih stroškov zaradi

(

)

zagotavljanja zahtevanih ostrejših ukrepov za
preprečevanje širjenja korona virusa

.

PLAČILA

Mo

žnost plačila v 3 obrokih.

.
žnost koriščenja TURISTIČNIH BONOV v Trenti!
Gotovinskih plačil ne sprejemamo

Podrobnejše informacije v zvezi s programom in
upoštevanjem priporočil za preprečevanje širjenja

,

.
7 dni pred odhodom na
letovanje ali tabor.

korona virusa plačili ipd dobite na roditeljskih

,

sestankih praviloma

:

Program podpirajo

,

,

Mestna občina Nova Gorica

,

Občina Kanal ob Soči

Občina

-

Občina

,
Občina
Šempeter-Vrtojba,
Občina
Renče-Vogrsko,
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, donatorji ter
Brda

Miren Kostanjevica

prostovoljci in zunanji sodelavci MDPM za Goriško

Spletne prijave

:

.

na naši spletni

-

.

strani www zpm novagorica si

Mo

Poletje 2021!
POLETNI TABORI ZNANJA
IN LETOVANJA
ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE

How are you? Let's go!

Pomembno

obvestilo!

Za

preprečevanje

širjenja

ž

oku be

virusom se dosledno izvajajo splošna pravila in navodila NIJZ

s

korona

Zdravstvena letovanja

.

Jezikovni tabori

znanja in zabave v Trenti

Tematska zdravstvena
letovanja v Trenti

žnost za zabavno in igrivo učenje
!

Izjemna prilo

angleščine

Priporočamo VSEM otrokom

,

.

Otroci bodo preko sproščenih poučnih in hkrati zabavnih
aktivnosti nadgradili svoje znanje angleščine

KDAJ

?

.

ža v Trenti je pravi raj za aktivne počitnice
v naravi, ki prinašajo brezskrbnost, pa tudi nova znanja in
veščine. Dom je 10 m oddaljen od reke Soče in Trentarskega
muzeja.

?

Priporočamo mlajšim in starejšim mladostnikom

Počitniški dom le

.

ži tik ob morju, v Savudrijskem zalivu - veliko

,

športnih igrišč amfiteater za zabavne in prostočasne
dejavnosti

.

Dom Triglavska ro

12. 7. - 16. 7. 2021

ZA KOGA

Savudrija

1. - 5. razred OŠ

KDAJ

?

3. 7. - 13. 7. 2021

Cena z zdravstvenim regresom
Polna cena

: 120 eur

: 390 eur

ŠPORT IN PLANINARJENJE

MDPM za Goriško

:

Pedagoški tim za varno in prijetno počutje otrok bodo

Otroci bodo vsak dan preizkusili novo športno aktivnost in

,

skrbeli prostovoljci člani Kluba vzgojiteljev animatorjev pri

.
univerzitetno izobraženi pedagoški delavci ter študentje
različnih smeri, ki v okviru dodatnih izobraževanj pridobivajo
MDPM za Goriško Pedagoško vodenje prevzemajo

u

živali na pohodih v čudovitih gozdovih Trente. Veliko akcije in
!

zabave

KDAJ

?

Piran

30. 6. - 9. 7. 2021

potrebna znanja za delo z otroki in mladostniki pred
odhodom na počitnice

.

Cena z zdravstvenim regresom
Polna cena

žnost za zabavno in igrivo učenje
ter
!

PRE

Izjemna prilo

angleščine

Priporočamo VSEM otrokom

IVETJE V NARAVI IN PRAKTIČNE VEŠČINE

Okolico Trente bomo izkoristili za pridobivanje praktičnih veščin
pre

Mladostniki se bodo na interaktiven način potopili v svet

,

.

Počitniški dom na Vrtni ulici v Piranu s pogledom na

.
ža v Piranu je oddaljena približno 5 min,
ža v Fiesi 10 min. V bližini doma so športna igrišča in
igrišče z igrali za mlajše otroke.

živetja v naravi. Z nami bodo najboljši strokovnjaki na tem
.

pla

področju

angleščine in španščine preko zgodbic glasbe in skupinskih
aktivnosti V sodelovanju z iManaLAB in MINI POLIGLOTINI

KDAJ

.

KDAJ

? 30. 7. - 6. 8. 2021

?

23. 7. - 2. 8. 2021

Cena z zdravstvenim regresom
KDAJ

?

16. 8. - 20. 8. 2021

ZA KOGA

?

6. - 9. razred OŠ

UMETNOST

,

FOTOGRAFIJA IN USTVARJANJE

,

,

Veliko bo tudi prostega časa iger in pohajkovanja po prelepi

Cena

: 225 eur

.

¿Cómo estás? ¡Vamos!

Polna cena

: 390 eur

.

Ustvarjali bomo vse kar domišljija premore Naučili se bomo
tudi nekaj uporabnih fotografskih trikov

gorski naravi

.

Tartinijev trg Pla

španščine

,

Ž

: 120 eur

: 390 eur

KDAJ

? 20. 8. - 27. 8. 2021

Cena z zdravstvenim regresom
Polna cena

: 278 eur

.

: 84 eur

Kako si? Gremo!

: 120 eur

