PRIJAVA NA POLETNE POČITNIŠKE AKTIVNOSTI 2019
Ime in priimek otroka:_______________________________________________________
Datum rojstva:_____________________________________________________________
Naslov stalnega prebivališča:__________________________________________________
Posebnosti otroka (alergije, odločbe, bolezni…)____________________________________
Ime in priimek starša/skrbnika:_______________________________________________
E-naslov:__________________________________________________________________
GSM:_____________________________________________________________________

Spodaj podpisani _____________________________________ (ime in priimek
starša/skrbnika – napišite čitljivo) svojim podpisom jamčim, da so zgoraj navedeni podatki
točni. V primeru navajanja netočnih podatkov, sem seznanjen/a, da sem s tem v prekršku in
da sem lahko kazensko ovaden/a.
S svojim podpisom DOVOLIM – NE DOVOLIM (obkrožite) fotografiranje in snemanje zgoraj
navedenega otroka v času izvedbe počitniških programov, ter uporabo teh
posnetkov/fotografij za namen uresničitve programa (objava na spletnih straneh
organizatorja MZPM Ljubljana ter v promocijske namene organizatorja).
Seznanjen/a sem, da bodo na počitniških aktivnostih, otroka spremljali prostovoljci in
animatorji Mestne ZPM Ljubljana.
OPOMBA: vsi prostovoljci/spremljevalci otrok, ki bodo sodelovali v počitniških aktivnostih, so bili
vključeni v izobraževalne delavnice namenjene prostovoljcem in animatorjem Mestne ZPM Ljubljana ter
vsi imajo potrdilo o nekaznovanosti pri delu z otroki izdano s strani Ministrstva za pravosodje.
Seznanjen/a sem in se strinjam, da v koliko otroka prijavim na določeno aktivnost in
njegovo odsotnost ne sporočim 5 dni pred izvedbo aktivnosti, da mi organizator (Mestna
ZPM Ljubljana) zaračuna stroške, ki znašajo 30% cene posamezne aktivnosti.
Podpis:______________________________________________________________
Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov, vas obveščamo, da se bodo posredovani
podatki uporabili izključno za izvedbo poletnih počitniških aktivnosti Mestne ZPM Ljubljana v
letu 2019.
Mestni ZPM Ljubljana DOVOLIM – NE DOVOLIM (obkrožite), da mi na zgoraj naveden enaslov pošilja obvestila in novičnike, vezane na izvedbo programov in projektov Mestne ZPM
Ljubljana.
Prijavnico za vključitev v počitniške aktivnostih izpolnite in jo po pošti
(NAVADNO - NE PRIPOROČENO!!!) pošljite na naslov:
Mestna ZPM Ljubljana, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana
ali skenirano na e-naslov: tanja.povsic@mzpm-ljubljana.si
Več informacij:
www.mzpm-ljubljana.si / Počitniške aktivnosti
Tel: 01/ 434 03 24
E-naslov: tanja.povsic@mzpm-ljubljana.si

Otroka prijavljam na naslednje aktivnosti: obkrožite termin/e v posameznem ponujenem programu
(vključitev je možna v neomejeno število aktivnosti in terminov):
ZA MLADOSTNIKE: od 12. do 16. leta starosti
1. SKOZI MOJE OČI: foto tečaj s potrdilom o opravljenem tečaju
Poletni foto tečaj je namenjen vsem vam, ki si želite usvojiti nova znanja in spoznati funkcionalnost
svojega fotoaparata; tistim, ki si želite svoje znanje nadgraditi, vedeti več, posneti lepše, kvalitetnejše
fotografije; tistim, ki vas zanima fotografija in fotografiranje in se želite v tem izpopolniti; tistim, ki v
sebi preprosto čutite, da je fotografija tisto sredstvo, s katerim si želite "zamrzniti" čas....
Termin:
 26.8. do 30.8., cena: 55,00 EUR
Čas izvedbe: od 9:00 do 13:00 ure
Lokacija izvedbe: Vojkova 1 in bližnja okolica
RAZIGRANE 4 ALI 5 URNE AKTIVNOSTI ZA OTROKE: od 6. do 12. leta starosti
2. OBARVANI KOKTEJL LIKOVNIH DELAVNIC
Risanje, slikanje, kiparjenje, arhitekturna umetnost in grafika, unikatno oblikovanje, industrijsko
oblikovanje, street art, modno oblikovanje, packanje, lepljenje,...in še in še, se bo dogajalo na
letošnjih likovnih delavnicah. Otroci bodo ustvarjali tako v atelju, kot tudi v naravi. Pridruži se nam tudi
ti in obarvaj svoj svet.
Termini:
 26.6. – 28.6., cena: 30,00 EUR
 12.8. – 16.8., cena: 40,00 EUR
 19.8. – 23.8., cena: 50,00 EUR
Čas izvedbe: od 9:00 do 13:00 ure
Lokacija izvedbe: prostori Nič Arta, Ferantov vrt, Rimska 12, Ljubljana
3. OBRNI ZABAVO NA GLAVO: Gibaj – migaj in spoznavaj!
Si med tistimi, ki se radi potepajo, raziskujejo, spoznavajo, svoj čas radi preživljajo v gozdu in naravi?
Potem se nam pridruži na raziskovalnih poteh po okoliških ljubljanskih hribih. Povzpeli se bomo na
ogledni stolp na Rašici, pozvonili z zvončkom na Šmarni gori, se posladkali na Cankarjevem vrhu,…
Termini:
 26.6. – 28.6., cena: 30,00 EUR+ urbana za šest voženj
 1.7. – 5.7., cena: 50,00 EUR + urbana za 10 voženj
 26.8. – 30.8., cena: 50,00 EUR + urbana za 10 voženj
Čas izvedbe: od 8:00 do 13:00 ure
Zbirno mesto: Linhartova 13, 1000 Ljubljana (pred stavbo bivše občine Bežigrada)

4. MOJE PRIJATELJICE SOVE: učenje socialnih veščin skozi družabne, pustolovske,
adrenalinske in gozdne igre
Preko zanimivih in zabavnih iger ter aktivnosti bomo urili sodelovanje z drugimi otroci, iskali ideje ter
se pogajali o najboljši rešitvi gozdnih zapornikov, skušali prvi najti skriti zaklad v gozdu, spoznavali
taborniške veščine, zidali visoke trdnjave iz peresno lahkih opek ter se preizkusili v igrah zaupanja in
vodenja.
Skozi celotno druženje nas bo vodila rdeča nit medsebojnega sodelovanja in iskanja najboljših rešitev
pri različnih aktivnostih, nagrajeni pa bomo z občutki samozavesti, zmage in lastnih sposobnosti. Veliko
se bomo smejali in bili navdušeni, kaj vse zmoremo in znamo.
Termin:
 8.7. do 12.7., cena: 75,00 EUR
Čas izvedbe: od 9:00 do 14:00 ure
Lokacija izvedbe: Viška cesta 41, Ljubljana
5. POČITNIŠKO VARSTVO Z IGRIVIMI TAČKAMI
Med pasjo vročino se bomo hladili v družbi malega kosmatinčka, ki bo vaše otroke popeljal na
nepozabno počitniško dogodivščino.
Prosta, vodena igra in ustvarjanje s kreativnimi mediji bodo otroke sprostili in popeljali na čarobno pot
domišljije, ustvarjanja in spoznavanja čustev, kužek pa jim bo pomagal, da se bodo umirili, vzpostavili
stik z naravo in živalmi, predvsem pa spoznavali sami sebe ter pri tem neizmerno uživali.
Ob tem pa še obilo zabave: Zvezde plešejo, obiski Chorchipa, lutkovne predstave,…
Termini:
 1.7. do 5.7.
 8.7. do 12.7.
 15.7. do 19.7.
 19.8. do 23.8.
 26.8. do 30.8.
Čas izvedbe: 8:00 do 16:00 ure
Mesto izvedbe: Brdnikova 37, v prostorih Zavoda Lunina Vila
Cena: 170,00 EUR

