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ZDRAVSTVENO LETOVANJE OTROK V ZAMBRATIJI in SAVUDRIJI
(preko Medobčinskega društva prijateljev mladine Celje)
Spoštovani starši!
Tudi letos bo Medobčinsko društvo prijateljev mladine Celje organiziralo zdravstveno letovanje za otroke
v mesecu juliju v Zambratiji in v Savudriji. Letovalo bo lahko 40 otrok iz Celja in 57 otrok iz savinjskih
občin.
Letovanje bo zajemalo polne penzione z malicami in napitki, vzgojiteljski kader, zdravstveni kader,
zavarovanje otrok, prevoz ,materiale za delavnice in aktivnosti.
Vse aktivnosti, tečaji in tabori, ki se izvajajo na letovanjih, so za zdravstvena letovanja BREZPLAČNI plavalni tečaji /za neplavalce, polplavalce in izpopolnjevalni/, zabavne tekmovanja , kvizi, športne
dejavnosti /različne športne igre in tekmovanja med otroki iz različnih držav, Savudrijada, olimpijske
igre,../, večerne aktivnosti /plesi, karaoke, modne revije, izvolitev miss in mistra, pevski večeri,
preobrazbe, poslikave, »olimpijske igre« v Savudriji…/, izobraževalne dejavnosti /ustvarjalne delavnice
in predavanja/ ….
Cena : Doplačilo staršev za zdravstveno letovanje je 120,00 evrov, kjer je vključen tudi prevoz.
Polna cena letovanja je 380,00 evrov (za samoplačnike).
Starši lahko letovanje plačajo na tudi na 4 obroke – od aprila do julija.
LETOVANJA BODO POTEKALA :
10. julij – 20. julij – SAVUDRIJA
ZDRAVSTVENO LETOVANJE – LJUBNO, LUČE, GORNJI GRAD, REČICA OB
SAVINJI,
MOZIRJE, NAZARJE,
SAMOPLAČNIKI
LIKOVNA kolonija
20. julij – 30. julij – ZAMBRATIJA
LETOVANJE OTROK V OKVIRU AKCIJE »POMEŽIK SONCU IN FIHO«
ZDRAVSTVENO LETOVANJE CELJE
SAMOPLAČNIKI
GLEDALIŠKA DELAVNICA
Izjemoma se lahko otrok – po predhodnem dogovoru z organizatorjem - udeleži tudi letovanja v
kateri od drugih gornjih izmen.
POSTOPEK PRIJAVE :
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Zdravstvene listi se bodo nahajali :
1. za Celje, Vojnik, Štore im Dobrno :
a/ na šolskem dispanzerju. Starši pri otrokovem zdravniku dobijo potrjen zdravstveni list, s katerim se
pridejo prijavit na MDPM Celje.
b/ pri šolski svetovalni službi
Vse nadaljnje aktivnosti morajo opraviti starši sami.
Starši morajo izpolniti vse zahtevane podatke, zdravnik pa potrditi in žigosati zdravstveni list.
Z zdravstvenimi domovi je MDPM za brezplačni pregled otrok dogovorjen.
Po pravilih ZZZS naj bi otroku potrdili zdravstveno letovanje, če je v preteklem letu vsaj 2-3 x
obiskal zdravnika ali bil hospitaliziran.

10. – 20. julij 2016

ZDRAVSTVENO LETOVANJE
LJUBNO, LUČE, GORNJI GRAD, REČICA OB SAVINJI, MOZIRJE, NAZARJE
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- LETOVANJE »POMEŽIK SONCU« in LETOVANJE FIHO
ZDRAVSTVENO LETOVANJE CELJE

