
 

  

                 Brata Malek, športno – cirkuško  društvo Eleja,  Poljska cesta 40a,  2250 Ptuj 
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POLETNE POČITNICE 2020 

PTUJSKE POČITNICE  

ZABAVNO ŠPORTNO POLETJE 
 

Termini:  

29. 6.–3. 7. 2020 

6. 7.–10. 7. 2020 

13. 7.–17. 7. 2020 

20. 7.–24. 7. 2020 

27. 7.–31. 7. 2020 

3. 8.–7. 8. 2020 

10. 8.–14. 8. 2020 

17. 8.–22. 8. 2020 

24. 8. –28. 8. 2020 

 

OPIS PROGRAMA 

 

V petdnevnem počitniškem programu bodo otroci imeli na voljo izredno pestre  športne aktivnosti, ki 

bodo vključevale različne športne aktivnosti: nogomet, odbojka, rokomet, tenis, košarka, badminton, 

namizni tenis, atletiko, boks, footgolf, golf, gibalne igre, motorične igre, elementarne igre, 

spretnostne igre in različne poligone. Prav tako pa bodo otroci imeli na izbiro različne ustvarjalnice s 

pomočjo katerih bodo krepili in spoznavali svojo ustvarjalnost. Ustvarjali bomo iz naravnih in 

umetnih materialov, eko in odpadni materialom … 

Spoznavali bodo tudi različne spoznavne vsebine, obiskali nas bodo okoliški športniki, zanimive 

osebe, gasilci, policisti, reševalci, čebelarji, veterinarji, lovci … 

Vse te programe in aktivnosti, bodo izvajali za to usposobljeni učitelji, učiteljice, vaditelji, 

vaditeljice, animatorji in animatorke. Vsi imamo potrjene in obnovljene licence za izvajanje športnih 

in ob športnih dejavnosti.  

Program se bo izvajal v Športni dvorani Mladika, športni telovadnici Mladika, Mestnem stadionu 

Ptuj in spremljevalnih športnih objektih, noter in zunaj.  
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Možnost udeležbe teniškega tečaja v Teniškem klubu Ptuj, od 9. do 12. ure. Vodijo izkušeni trenerji. 

Doplačilo 35,00 EUR z DDV. Minimalno število otrok je 6, da se tečaj izpelje.   

 

 

PRIPOROČENA OPREMA 

 

- Športna obutev – čista. 

- Športna oblačila – kratka majica, trenirka, kratke hlače … 

- Plastenka za pijačo – zmeraj isto.  

 

PTUJSKE POČITNICE NAVODILA 

 

Vsak dan, se bomo začeli zbirati ob sedmi uri zjutraj v Športni dvorani Mladika. Starši otrok, kateri 

delajo že ob sedmih ali prej, bodo otroka lahko pripeljali prej. Med sedmo in deveto uro dopoldan 

bomo imeli zbirno mesto. V pestri izbiri animacij, ustvarjalnic in športnih vsebin bomo vsak dan 

počeli, kaj nas bo najbolj zanimalo. V družbi strokovnih sodelavcev, različnih poklicev in znanj se 

nam bodo predstavili okoliški zanimivi ljudje.  

V program ponudbe je všteta animacija, malica in kosilo je doplačilo. Prinašanje hrane in ostalih 

dobrot ni zaželeno. Pijača, voda in sadje bo zmeraj na voljo. Pokovka in sladkorna pena z 

dogovorom, zadnji dan. Otroci ne bodo razdeljeni v skupine, niti ne po starosti. Vsi se bomo družili 

med seboj. V izogib preveliki gneči si bomo določene aktivnosti in dejavnosti ogledali ter izvedli po 

skupinah, saj je lažje za dojemanje vsebine. Poskušali bomo zmanjšati odpadke, zato si bomo vsak s  

seboj prinesli bidon ali flaško za vodo. Plastičnih kozarcev ne bo na voljo. Prostor za hrano bo ločen 

od ostalih prostorov. 

Z otroci bodo vsak dan usposobljeni animatorji, trenerji in pedagogi.  

 

Pomembno:  

- Poletno počitniško varstvo je brezplačno za otroke, ki so bili v šolskem letu 2019/2020 vključeni v 

I. triado OŠ in so občani Mestne občine Ptuj. 

- Kosilo in malica je doplačilo in mora biti poravnano pred prihodom na počitnice –  24,59 EUR 

(30,00 EUR z DDV). 

- V program se lahko vključi dodatno največ 10 otrok na termin, to so bratje in sestre od otrok iz I. 

triade, ki so že vključeni v poletno počitniško varstvo. Pogoj za vključitev bratov in sester je, da so 

bili v šolskem letu 2019/2020 vključeni v II. triado OŠ oziroma so v tem šolskem letu 2019/2020 
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vključeni v zadnjo skupino vrtca in vstopajo v šolskem letu 2020/2021 v 1. razred osnovne šole 

(doplačilo 50,00 EUR - prispevek zajema plačilo storitve izvajalca ter malico in kosilo). 

- V kolikor vključite otroka v poletno počitniško varstvo, naj otrok obiskujte program ali otroka 

odjavite, ker zasedate mesto drugim. 

- V kolikor otroka prijavite v program in ga zaradi nastalih okoliščin nato ne odjavite skladno s 

pogoji prijave, vam zaračunamo stroške prijave 50,00 EUR z DDV, ne glede na razlog. 

- Udeležba na počitnicah je na lastno odgovornost. 

- Organizator si dopušča možnost spremembe vsebin. 

- Doplačilo 35,00 EUR z DDV v teniški tečaj (program traja 3 ure na dan). 
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POGOJI PRIJAVE 

Soglašam in sem seznanjen, da se moj otrok udeleži zabavnih poletnih počitnic in sprejemam spodaj 

navedena splošna pravila. 

 

1. Udeleženci počitnic morajo imeti urejeno zdravstveno zavarovanje.  

2. Izjavljam, da otrok nima bolezni, ki bi ogrožala njegovo življenje ali poslabšala zdravstveno 

stanje zaradi ukvarjanja s športom.  

3. O morebitnih posebnostih otroka (alergije, dietna prehrana ...) bomo predčasno pisno obvestili 

organizatorja.  

4. Za vse vrednostne predmete, ki jih bo otrok prinesel s seboj, odgovarja sam.  

5. Organizator počitnic se obveže, da bo poskrbel za nujno medicinsko pomoč v primeru  

poškodb in o tem obvestil starše/skrbnike.  

6. Udeležba na zabavnih počitnicah je na lastno odgovornost. 

7. V primeru prijave in ne prihoda, zaračunamo strošek rezervacije 50,00 EUR z DDV, ne glede 

na razlog. 

8. Vsi stroški poravnani pred izbranim terminom. 

9. Izpolnjena in oddana prijavnica. 

10. Prijava in odjava, teden dni pred izbranim terminom oz. do zapolnitve mest. Število mest je 

omejeno. 

11. Minimalno število prijavljenih otrok za izvedbo enega termina počitnic je 15 otrok, teniškega 

tečaja 6 otrok. 

 

Strinjanje - podpis odgovorne osebe s pogoji, je pogoj za prijavo na zabavne poletne počitnice. 

 
Pri izvedbi in organizaciji poletnega počitniškega varstva bomo sledili epidemiološkemu stanju in smernicam MIZŠ in 

NIJZ glede velikosti skupin, morebitni uporabi zaščitne opreme, razkuževanju itd. V kolikor se situacija, povezana z 

epidemiologijo koronavirusa ali v primeru drugih nepredvidenih dogodkov spremeni, pred začetkom ali v času trajanja 

poletnih počitnic, ima izvajalec pravico odpovedati program poletnega počitniškega varstva. Povrne se plačilo do 

opravljenega dela z odbitimi sprotnimi stroški. 

 

Stroške izvajanja programa lahko poravnate: 
- s položnico na naš transakcijski račun pri DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA SI56 6100 0001 5177 937 

s pripisom ZABAVNO ŠPORTNO POLETJE 2020 in vaš priimek. Položnico oz. odrezek pošljete na mail ob prijavi. 
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PRIJAVNICA 

 

POLETNE POČITNICE 2020 

PTUJSKE POČITNICE  

ZABAVNO ŠPORTNO POLETJE 

 

Obkrožite termin, na katerega se boste prijavili : 

29. 6.–3. 7. 2020 

6. 7.–10. 7. 2020 

13. 7.–17. 7. 2020 

20. 7.–24. 7. 2020 

27. 7.–31. 7. 2020 

3. 8.–7. 8. 2020 

10. 8.–14. 8. 2020 

17. 8.–22. 8. 2020 

24. 8. –28. 8. 2020 
TENIŠKI TEČAJ – DOPLAČILO ( obkrožite)              DA     NE 
 

PODATKI O OTROKU 

Ime in priimek :_______________________________ 

Naslov in pošta :_______________________________ 

Datum rojstva : _______________________________ 

Ime, priimek starša :_______________________________________ 

Telefon starša, ki je dosegljiv v času zabavnih počitnic ________________ 

Podpis starša:___________________________  

 S podpisom potrjujem prijavo otroka ter seznanjenost s pogoji prijave. 

Opombe : _______________________________________________ (alergije, bolezni …) 

 

Prijavnico skupaj z dokazilom o plačilu oddajte pred izvedbo termina počitnic, katero pošljete na elektronski naslov pred 

začetkom izvedbe termina počitnic kot je navedeno v pogojih prijave. 

Prijavnico pošljete na brata.malek@gmail.com. 


