POČITNIŠKO VARSTVO
z Zvezo prijateljev mladine Idrija

Počitniško varstvo bo potekalo v prostorih Mladinskega centra Idrija (Ulica IX. korpusa 17,
Idrija) od 27. junija do 29. julija ter od 22. do 31. avgusta 2022. Program je namenjen otrokom
od 1. do 5. razreda. Varstvo bo potekalo dnevno med 7.00 in 16.00 uro. V ceno so vključeni
stroški varstva otrok, vzgojnega osebja, prehrane (dve malici in kosilo) ter materialni stroški.
OZNAČITE VSE IZBRANE TERMINE ali dopišite datum, če se razlikuje od naštetega:

JUNIJ IN JULIJ

AVGUST

od 27.6. – 1.7.: 65 €

od 18.7. – 22.7.: 65 €

od 22.8. – 26.8.: 65 €

od 4.7. – 8.7.: 65 €

od 25.7. - 29.7.: 65€

od 29.8. - 31.8.: 39 €

od 11.7. – 15.7.: 65 €

od____________

od____________

Otrok lahko varstvo obiskuje tudi v poljubnem terminu (npr. od 6.7. – 12.7.), vendar mora biti
njegova prisotnost strnjena tedensko.

Število mest je omejeno, program se bo izvajal v primeru zadostnega števila prijav!
Prednost imajo otroci od 1. do 4. razreda.
IZBRANE TERMINE OZNAČITE NA PRVI STRANI PRIJAVNICE!
IME IN PRIIMEK OTROKA:______________________________RAZRED IN ŠOLA:___________________
IME IN PRIIMEK STARŠEV:______________________________E-POŠTA:_________________________
NASLOV:____________________________________________TELEFON:________________________
OTROKOVE MOREBITNE POSEBNOSTI (ALERGIJE,…)__________________________________________

OBVEZNO IZPOLNITE VSE PODATKE, SICER VAŠE PRIJAVE NE BOMO UPOŠTEVALI!
S podpisom potrjujem, da se moj otrok lahko udeleži organiziranih aktivnosti v sklopu ZPM Idrija. Potrjujem, da sem
prebral splošne pogoje ZPM Idrija in informacije o obdelavi osebnih podatkov objavljene na spletni strani www.zpmidrija.si in se z njimi strinjam.
OZNAČI:
SOGLAŠAM z objavo fotografij na internetnih straneh ZPM Idrija, socialnih omrežjih, v medijih in na spletnih
straneh partnerjev ZPM Idrija. (Če tega ne želite, pustite spodnje okence pred besedo »SOGLAŠAM« prazno, vaš
podpis pa označuje, da ste zaprosilo prebrali in gre za izraz vaše volje. )

PODPIS:_______________________________________________________
Prijavnico nam vrnite najkasneje do 10.6.2022, na naslov ZPM Idrija, Mestni trg 11, 5280 IDRIJA ali pošljite
skenirano na mail zpmidrija@gmail.com. Lahko jo oddate tudi v pisarni ZPM Idrija na Mestnem trgu 11
(poleg davčnega urada).

