ZDRAVSTVENO LETOVANJE ZA PREDŠOLSKE IN ŠOLSKE OTROKE

ZDRAVSTVENO LETOVANJE ZA ŠOLARJE

POREČ

SAVUDRIJA

Termin : 24. JUNIJ – 4. JULIJ 2017

Termin : 17. JULIJ – 27. JULIJ 2017

Dom je primeren za letovanje in okrevanje otrok. Obsega centralno zgradbo s kuhinjo in jedilnico ter
privlačno oblikovane enonadstropne hišice s spalnicami in dnevnimi prostori za otroke. V eni od
hišic je tudi urejena dobro opremljena ambulanta. Med hišicami je dobro opremljeno otroško
igrišče.

Počitniški dom Savudrija leži v zalivu z lastnim urejenim kopališčem. Otroci bivajo v dveh zgradbah.
Okoli obeh zgradb je velik park, ki nudi obilo sence za počitek in v katerem se nahajata dobro
opremljeno športno in otroško igrišče. V domu je stalno prisoten zdravnik in medicinska sestra.
PROGRAM:
o plavalni tečaj
o športne igre
o zabavne in družabne igre
o sprehodi v bližnjo okolico
o ustvarjalne delavnice
o večerni program
o izlet z ladjo (doplačilo)

PROGRAM:
o plavalni tečaj
o športne igre
o zabavne in družabne igre
o sprehodi v bližnjo okolico
o ustvarjalne delavnice
o večerni program
o izlet z ladjo (doplačilo)
CENA: 120,00 EUR
V ceno je vključen polni penzion, prevoz, stroški pedagoškega in zdravstvenega osebja, zavarovanje
otrok, organizacija in vodenje prostočasnih dejavnosti.
*OPOMBA
Zdravstveno letovanje otrok sofinancira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Prispevek
(2017) je upoštevan v izračunu cene letovanja otrok.
Ekonomska cena letovanja je 376, 00 EUR.
DODATNA OLAJŠAVA PRI CENI:
Starši otrok, ki prejemajo otroški dodatek, lahko ob prijavi otroka zaprosijo za dodatni individualni
socialni regres. Višino regresa določi komisija.
NAČIN PLAČILA:
Stroški letovanja se lahko poravnajo v 3. obrokih:
1. obrok – ob podpisu pogodbe april 2017
2. obrok – 20. maj 2017
3. obrok – 20. junij 2017.
V primeru večjih podražitev si zveza pridržuje pravico do zvišanja cene letovanja.
Razlika v ceni se obračuna v tretjem obroku.

PRIJAVE: V pisarni Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje, Aškerčeva cesta 21
(Vila Rožle - Sončni park), vsak dan od 9. do 11. ure in od 14. do 16. ure ali po telefonu:
897 75 40. Ponudba velja do zasedenosti kapacitet.

CENA: 100,00 EUR
V ceno je vključen polni penzion, prevoz, stroški pedagoškega in zdravstvenega osebja, zavarovanje
otrok, organizacija in vodenje prostočasnih dejavnosti.
*OPOMBA
Zdravstveno letovanje otrok sofinancira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Prispevek
(2017) je upoštevan v izračunu cene letovanja otrok.
Ekonomska cena letovanja je 356, 00 EUR.
DODATNA OLAJŠAVA PRI CENI:
Starši otrok, ki prejemajo otroški dodatek, lahko ob prijavi otroka zaprosijo za dodatni individualni
socialni regres. Višino regresa določi komisija.
NAČIN PLAČILA:
Stroški letovanja se lahko poravnajo v 3. obrokih:
1. obrok – ob podpisu pogodbe april 2017
2. obrok – 20. maj 2017
3. obrok – 20. junij 2017.
V primeru večjih podražitev si zveza pridržuje pravico do zvišanja cene
letovanja. Razlika v ceni se obračuna v tretjem obroku.

PRIJAVE: V pisarni Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje, Aškerčeva cesta 21
(Vila Rožle - Sončni park), vsak dan od 9. do 11. ure in od 14. do 16. ure ali po telefonu:
897 75 40. Ponudba velja do zasedenosti kapacitet.
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