USTVARJALNI OTROŠKI TABOR
GRIČ 2020
Med poletnimi počitnicami bo na Griču nad Ptujem potekal drugi ustvarjalni otroški tabor in sicer v
naslednjih terminih:
1. od ponedeljka 6. do petka 10. julija 2020
2. od ponedeljka 24. do petka 28. avgust 2020
Tabor organizira Svet ustvarjalnosti NRG, center igre, zabave in modrosti. Potekal bo pod strokovnim
pedagoškim vodstvom. Poudarek je na krepitvi ustvarjalnih ter gibalno motoričnih veščin. Vse
dejavnosti so skrbno izbrane in zastavljene tako, da se ob njih krepi volja, pozornost, vztrajnost in
potrpežljivost. Dovolj bo časa tudi za sproščeno igro in sklepanje prijateljstev. Naša posebnost je, da
bomo preživeli tabor brez telefona in računalnika.
Ustvarjalne dejavnosti bodo potekale na prostem. Otroci bodo bivali v šotorih s skupnimi ležišči oz. se
vračali po 16.30 na domove. Kopalnica in WC so na voljo v hiši.
Program:


Bujenje, zajtrk od 6.30h do 7.30h
_______________________________________________________________________



Za vse, zbiranje pod orehi ob 7.30, sledi pozdrav dneva in jutranji gibalni poligon



Dopoldan; ustvarjalne delavnice, vmes malica, sledi skupna priprava zdravega kosila.



Po kosilu 1h počitka in popoldan gibalne dejavnosti do 16.30
________________________________________________________________________



S skupino nadaljujemo z ustvarjalnimi, družabnimi ter zabavnimi igrami in večerjo. Sledi
pohod in večerni pozdrav dneva – tematska pravljica za lahko noč. 21.30 spanje.

Cena za tabor z nočitvijo znaša 255€ . Ob prijavi do 31.3. 2020 je cena 230€. Prav tako je cena za dva
prijavljena otroka iz iste družine 460 €.
Cena za tabor med 7.30 in 16.30 znaša 195 € . Ob prijavi do 31.3. 2020 je cena 180€. Cena za dva
prijavljena otroka iz iste družine znaša 360 €.
Možnost plačila na 2 obroka.
Za prijavo pišite na nrg@uatvarjalnost.si ali 041 705 252 Natalija Resnik.
Več o tabori in ostalih naših programih najdete na www.ustvarjalnost.si /FB Natalijin svet
ustvarjalnosti in FB Natalija Resnik, vodje Sveta ustvarjalnosti NRG
Prijave zbiramo do zapolnitve mest!

Svet ustvarjalnosti NRG, umetniško ustvarjanje in izobraževanja, Natalija Resnik s.p.,
Kicar 25a ● 2250 Ptuj ● MŠ 8167460000 ● DŠ 93763476 ● GSM 041 705 252
TRR: Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, TRR SI56 6100 0001 6717 230

Prijavnica:
Ime in priimek udeleženca: ____________________________________________________
Naslov udeleženca:___________________________________________________________
Datum rojstva: ______________________________________________________________
Posebnosti (alergije, poseben jedilnik, bolezni ipd. ) : ________________________________
___________________________________________________________________________
Ime in priimek starša/skrbnika: __________________________________________________
Številka starševega gsm, kjer ste najhitreje dosegljivi: ________________________________
Elektronski naslov starša/skrbnika: _______________________________________________
Izbiram naslednji termi in obliko bivanja
1.
2.
3.
4.

od ponedeljka 6. do petka 10. julija 2020 z nočitvijo
od ponedeljka 6. do petka 10. julija 2020 med 7.30 in 16.30
od ponedeljka 24. do petka 28. avgust 2020 z nočitvijo
od ponedeljka 24. do petka 28. avgust 2020 med 7.30 in 16.30

Plačati želimo:



v enem obroku
v dveh obrokih

Kje ste izvedeli za naš tabor? ___________________________________________________

____________________________________________________________
Organizatorju kot upravljavcu dovoljujem, da vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih
podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/07 - uradno
prečiščeno besedilo). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator se
zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe
aktivnosti. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa,
kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z
veljavnimi predpisi.
Podpis: __________________________________________________
* S podpisom se zavežem, da bom za prijavljenega otroka poravnal tabornino za tabor Grič 20202,
razen v primeru odpovedi; prijavnico se lahko prekliče (po e-mailu) najkasneje 10 dni pred pričetkom
tabora. Ob pravočasnem preklicu prijavnice vam povrnemo celoten znesek. V primeru, da se
prijavnico prekliče prepozno, vam povrnemo 70% nakazila.
* Vsa prehrana v času tabora je v režiji izvajalca- Svet ustvarjalnosti NRG
*S podpisom potrjujem, da sem bil obveščen, da se moj otrok udeležuje Ustvarjalnega otroškega
tabora na Griču 2020 na lastno odgovornost.
*S tem dodatnim podpisom pa soglašam, da fotografijo mojega otroka smete uporabiti za namene
objave na FB oz. / časopisu / na spletni strani.
Podpis: _______________________________________________________
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