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PRVE INFORMACIJE O TABORIH IN LETOVANJIH 
ZA OTROKE IN ŠOLARJE V POLETNIH 
POČITNICAH  

- TUDI PRVE PRIJAVNICE, KI POMENIJO 
REZERVACIJO 

 

SPLETNA PRIJAVNICA oz. REZERVACIJA 

 

Spoštovani starši, dragi otroci, pozdravljeni mladostniki!  
 

V 61. letu neprekinjenih izvajanj letovanj, navkljub neprijaznemu virusu, se v Zvezi prijateljev mladine na 
Goriškem skrbno pripravljamo na izvedbo aktivnih, veselih, zdravih, brezskrbnih, poučnih, zabavnih in 
presenečenj polnih dogodivščin v letošnjih poletnih počitnicah.  
 

V Domu Triglavska roža v Trenti, z visokim bivalnim standardom, le nekaj deset metrov oddaljen od reke 
Soče, Trentarskega muzeja, nudi obilo priložnosti za krajše in daljše sprehode v neokrnjeni naravi. 
Spoznavanje planinarjenja in drugih načinov zdravega preživljanja v naravi bodo rdeča nit na 
zdravstvenih taborih. V PRAVLJIČNI SVET JEZIKOV (angleščine in španščine) vas bodo na jezikovnih 
taborih popeljali visoko strokovno usposobljeni ‘poligloti’. Tudi plavanje v tolmunih Belega potoka ne bo 
izostalo. 
 
Pravim plavalnim veščinam in drugim poletnim dogodivščinam naproti gremo z vami v Dom pod 
obzidjem v Piran. S pogledom na Tartinijev trg in piranski zaliv bomo z morjem tudi v večernih urah. 
Hostel Center v Savudriji pa nas čaka tako rekoč na plaži, pod košatimi borovci in s številnimi športnimi 
igrišči in igrali. 
 

Preklicana epidemija nas navdaja z upanjem, da bomo program v celoti izpeljali ob upoštevanju vseh 
splošnih ukrepov za zaščito pred okužbo s COVID-19.  
 

Spoštovani, kliknete na spletno PRIJAVNICO, ki bo v prvi vrsti pomenila REZERVACIJO za udeležbo 
otroka v izbranem terminu. Vsak posamezen program bomo izpeljali ob potrjeni prijavi najmanj 20 
udeležencev. Vaša izpolnjena in oddana PRIJAVNICA bo torej pomenila REZERVACIJO. Najkasneje do 5. 
junija vam s povratno pošto na vpisan e-naslov poslali vsa nadaljnja navodila v zvezi z organizacijo in 
izvedbo posameznih vsebin.  
 
 

*ZDRAVSTVENA LETOVANJA* 
Na Javnem razpisu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije smo bili izbrani za izvajalca zdravstvenih 
letovanj, a zaradi epidemije koronavirusa z Zavodom še nismo podpisali ustrezne Pogodbe. Pričakujemo, 
da bomo ta postopek zaključili najkasneje v prvih dneh meseca junija 2020. V tem času pa lahko 
osebnega zdravnika ali zdravnico vašega otroka povprašate, ali vaš otrok izpolnjuje pogoje za 
ZDRAVSTVENI REGRES.  

https://zpmng.wufoo.com/forms/p1aj9i1x162khro/
https://zpmng.wufoo.com/forms/p1aj9i1x162khro/
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Osebne podatke na PRIJAVNICI bomo uporabljali izključno za namen organizacije in izvedbe programa 
počitniških aktivnosti POLETJE 2020. Brez vašega soglasja prejetih podatkov ne bomo hranili, obdelovali 
ali jih posredovali tretjim osebam. 
 
Trudimo se po svojih najboljših močeh delovati dosledno, hitro in učinkovito, zato vam bomo zelo 
hvaležni, če ob oddani prijavi potrpežljivo počakate na nadaljnje informacije, vključno s cenami oz. 
prispevki staršev, ki pa bodo po vsej verjetnosti nekoliko višji od cen v letu 2019.  
 
Spremljajte še naprej našo FB in SPLETNO stran, kjer bomo v najkrajšem možnem času objavili RAZPIS 
POLETJE 2020 z vsemi podatki in navodili za uveljavljanje znižanih oz. subvencioniranih cen za 
posamezen program. 
 
Hvala za razumevanje!  
EKIPA MDPM ZA GORIŠKO 
 

SPLETNA PRIJAVNICA oz. REZERVACIJA  
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