
KAJ: delavnice, izleti, odkrivanje 
zakladov in še veliko več
KDAJ: vsak dan v času poletnih počitnic 
od 7.00 do 16.00
KJE: Laško in okoliški kraji
 
Aktivnosti bodo organizirane od ponedeljka do petka od 30. 6. do 29. 8. 2014, program bodo izvajali 
spremljevalci – animatorji, poskrbljeno bo tudi za kosilo in dve malici. 

Počitniški program, 30. 6. – 4. 7. 2014:
Ponedeljek, 30. 6. Kopalni dan v Thermani Laško

Torek, 1. 7. Obisk kmetije Vesenjak

Sreda, 2. 7. Kopalni dan v Aqua Romi, Rimske Toplice

Četrtek, 3. 7. Izlet v Jurklošter

Petek, 4. 7. Kopalni dan v Thermani Laško

Počitniški program, 7. 7. – 11. 7. 2014:
Gledališki teden z Magdaleno Hrastnik

Ponedeljek, 7. 7. Gledališka delavnica

Torek, 8. 7. Kopalni dan v Thermani Laško

Sreda, 9. 7. Gledališka delavnica

Četrtek, 10. 7. Kopalni dan v Aqua Romi, Rimske Toplice

Petek, 11. 7. Gledališka delavnica in predstava

V ceno so vključene delavnice, ogledi in prevozi po programu, kosilo, malici, spremstvo otrok, 
organizacija in ddv. Varstvo je namenjeno osnovnošolskim otrokom, od 6. do 15. leta starosti, 
obvezne so predprijave. Program se izvede ob minimalni prijavi 8 otrok dnevno. Prijave se 
zbirajo v TIC-u Laško, vsaj dva dni prej. 

Pri prijavi drugega otroka iz iste družine se upošteva 10 % popust, še dodaten 
10 % popust pa se upošteva pri prijavi za celotedensko – petdnevno varstvo.

Za pomoč pri izvedbi se zahvaljujemo:   
   
Organizator programa: STIK Laško, Trg svobode 6, 3270 Laško

TIC Laško, Valvasorjev trg 1, 3270 Laško, 
03 733 89 50, tic@stik-lasko.si, www.stik-lasko.si Facebook “f” Logo RGB / .ai

AKTIVNO  PREŽIVLJANJE POLETNIH POČITNIC 
ZA OSNOVNOŠOLSKE OTROKE

initiator:tic@stik-lasko.si;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:57fcd244a9d6d64db3862f594cfe322c



 
Priimek in ime otroka: 

Datum rojstva: 

Naslov stalnega bivališča: 
(ulica, hišna številka, poštna številka, kraj)

Naslov začasnega bivališča:    
(ulica, hišna številka, poštna številka, kraj)

Ime in priimek staršev / skrbnikov: 

Telefonska številka staršev: 

E-naslov: 

Zdravstvene posebnosti otroka, 
katerih poznavanje je nujno za 
otrokovo varnost in za delo z otro-
kom (alergije, dietna prehrana…): 

 

 

PODATKI O OTROKU

TERMIN UDELEŽBE NA PROGRAMU:

OSEBA, KI JE VEDNO DOSEGLJIVA V ČASU OTROKOVEGA VARSTVA:

Ime in priimek: 

Telefonska številka:

V primeru navedenih zdravstvenih posebnostih se o tem pred pričetkom programa Aktivno 
preživljanje poletnih počitnic posvetujte z izvajalcem počitniškega varstva.
S podpisom jamčim, da so vsi podatki resnični. STIK-u Laško dovoljujemo, da uporablja podatke 
izključno samo za dobro otrok.
Program Aktivno preživljanje poletnih počitnic je namenjen osnovnošolskim otrokom in poteka 
pod vodstvom spremljevalca/ animatorja. Zbirno mesto je TIC Laško oziroma Spodnji vrt Savinje.

Podpis starša / skrbnika:

 

TIC Laško, Valvasorjev trg 1, 3270 Laško, 
03 733 89 50, tic@stik-lasko.si, www.stik-lasko.si 

Prijava otroka v program 
aktivno preživljanje poletnih počitnic za osnovnošolske otroke
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