AKTIVNE »KROMPIRJEVE« POČITNICE
Pester, Športen, Poučen & Zabaven počitniški program
V času jesenskih počitnic smo pripravili pester, poučen in športno obarvan počitniški program. Poskrbeli bomo za
brezskrbno počitniško varstvo in Aktivno preživljanje prostega časa.
Na tridnevnem druženju bomo spoznali Vojašnico v Bohinjski Beli, kjer nam bodo predstavili opremo in , oborožitev
gorskega bataljona , demonstrirali plezanje na umetni steni, lahko pa se boste preizkusili tudi sami.
Se potepali po Bledu in posladkali s kremšnito. Seznanili se bomo s Kartingom in se zabavali v vodnem mestu Atlantis.
Teden bomo zaključili s Športnimi igrami in pohodom na Čemšeniško planino.

Jesenske aktivne počitnice so namenjene otrokom od 6.-12. leta starosti. Športno aktivni program bo
prilagojen za vse starosti tako za deklice kot za dečke.
Zborno mesto: Gasilski dom Zagorje
Prihodi: med 15:30 in 16:00
Odhod: 7.30 - Bohinjska Bela
Odhod: 8.00 - Karting & Vodno mesto Atlantis
Odhod : 8.00 - Športne igre in pohod na Čemšeniško
Način plačila: Akontacija v višini 20 € do 18.10.2016 na TRR SK Zagorje- Alpska sekcija / SI56 6100 0001 1000 729 pri
Delavski Hranilnici d.d. , ostalo prvi dan ob odhodu
Naj vaš otrok letos preživi JESENSKE počitnice še bolj aktivno,
zabavno, poučno in v družbi naših izkušenih učiteljev.

Kdaj :

2.11. – 4.11.16
Kam in Kaj ?
Program :
Sreda, 2.11.16 – Karting in Kopanje
* 8.00
* 9.00 –
* 11.30 –
* 15.30 –

Odhod
11.00 Karting
14.30 Kopanje - Atlantis
Prihod domov

* 7.30
* 9.00 –
* 12.30 –
* 15.30 –

Odhod
12.30 Ogled vojašnice s predstavitvijo in kosilo
14.00 – Potep po Bledu
Prihod domov

Četrtek, 3.11.16 - Bohinjska Bela & Bled

Petek, 3.11.16 – Športne igre & Čemšeniška planina
* 8.00
* 8.00 –
* 8.45 –
* 10.30 –
* 15.30 –

Odhod
8.30 Zajtrk
10.30 Športne Igre v telovadnici
14.00 Pohod na Čemšeniško planino
Prihod domov

Program zajema : vstopnine, prevoz, kosilo, dnevno varstvo izkušenih učiteljev, teden poln Športa, Zabave & Avantur

Vse informacije in Prijave za udeležbo do 18.10.16 pošljite na :
skzagorje@gmail.com
Minimalno število udeležencev je 20
V primeru slabega vremena si pridržujemo pravico do spremembe programa.

ŠPORT
ZABAVA
ZNANJE

SE VIDIMO NA POČITNICAH !!!

