Letovanje 2022

POREČ
15.7. – 22.7. 2022

Počitniški dom leži v naselju Špadiči v neposredni bližini
morja, od centra Poreča je oddaljen manj kot 2 km. Dom
obdaja borov gozdiček s klopmi, mizami in igrali, ki
omogoča izvedbo različnih dejavnosti tudi v vročem
vremenu.

SEČA pri Portorožu
24.7. - 31.7. 2022

Letovišče se nahaja na gričevnatem polotoku nad marino
Lucija. Otroci so nastanjeni v bungalovih z 8 ležišči.
Letovišče ima tudi lastno igrišče in skupne prostore.
Okolica ponuja obilico aktivnosti za zabavno poletno
letovanje.

...........................................................................................

Prijave

Prijave bomo sprejemali samo po priporočeni pošti od 3.5.2022
dalje.
Nepopolne in predčasno oddane prijave ne bodo upoštevane.
Prijave bomo sprejemali po vrstnem redu prijaviteljev, glede na
datum in uro oddane prijavnice.
V eni pisemski ovojnici so lahko prijave samo za eno družino.

Podatki za pošiljanje

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE IDRIJA
Mestni trg 11, 5280 IDRIJA
zpmidrija@gmail.com
www.zpm-idrija.si
041 427 925

Prijavnica
Pošljite s priporočeno pošiljko na ZPM Idrija, Mestni trg 11, 5280 Idrija od 3. 5. dalje.

Ime in priimek:_____________________________ Telefon starša ali skrbnika: __________________________
Naslov: ___________________________________ e-naslov starša ali skrbnika: _________________________
Datum rojstva:_____________________________ Št. kartice zdr. zavarovanja (debeli tisk):_______________
Kraj rojstva: _______________________________ Izbrani zdravnik: ___________________________________
Šola in razred: _____________________________ Državljanstvo: _____________________________________
Želje otroka:___________________________________________________________________________________
pri željah za razvrstitev v skupino vpišite največ 3 imena - otroci morajo biti istega spola in največ 1 leto starostne razlike

Velikost majčke (obkrožite): 116
Otrok je (obkrožite):
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XL

plava s pripomočki

Prijavljam se na letovanje:
POREČ (15.7. do 22.7.2022)
cena: 300 eur - 7 dnevno letovanje
Ceno letovanja bom poravnal-a v :

SEČA pri Portorožu (24.7. do 31.7.2022)
cena: 330 eur - 7 dnevno letovanje
enem obroku

dveh obrokih

.........................................................................................
V primeru koriščenja subvencij NUJNO OZNAČITE!
(cene subvencioniranih letovanj so objavljene na spletni strani www.zpm-idrija.si
prijavljam se na zdravstveno subvencionirano letovanje (odobreno s strani osebnega zdravnika).
Do subvencije so upravičeni otroci s pogostimi zdravstvenimi težavami.
prijavljam se na socialno subvencionirano letovanje. Za uveljavljanje znižane cene plačila na
podlagi socialnega stanja družine, nam poleg prijavnice pošljite tudi fotokopijo odločbe o
otroškem dodatku.
S podpisom potrjujem, da se bo moj otrok udeležil letovanja v organizaciji ZPM Idrija. Potrjujem, da sem
prebral splošne pogoje ZPM Idrija, pogoje za letovanje, pravila na letovanju in informacije o obdelavi
osebnih podatkov objavljene na spletni strani www.zpm-idrija.si (rubrika: pomembni dokumenti ZPM
Idrija) in se z njimi strinjam.
V primeru neupravičene odpovedi (kot upravičena odpoved velja le odpoved z zdravniškim potrdilom)
bom poravnal celoten strošek letovanja.
SOGLAŠAM z objavo fotografij na internetnih straneh ZPM Idrija, socialnih omrežjih, v medijih in na
spletnih straneh partnerjev ZPM Idrija.
Ime in priimek starša ali skrbnika:
_________________________________________
Podpis starša ali skrbnika:
_________________________________________

