VESELE ANGLEŠKE
POČITNICE 2019 V TABORU MOJCA
NEPOZABNE

ŽE 27. LETO V DOLENJSKIH TOPLICAH
Vsak poletni teden druženje otrok, starih od 4 do 14 let iz najmanj 60 slovenskih
mest in tujine.
Lani je v devetih tednih letovalo 1463 otrok. Zadovoljnih se je vrnilo več kot
polovica otrok. Nekateri se vračajo tudi deset let zapored.
Sproščeno preživljanje počitniških dni v neokrnjeni naravi in mogočni senci
tabornih dreves.
Skupaj se bomo veliko novega naučili in se dobro imeli. Letošnja tema: Gasilci
(The youth fire brigade).

MOJČIN POČITNIŠKI PROGRAM
Tedensko več kot 50 dejavnosti po urniku
trikrat kopanje v Termah Balnea. Novo – 4 tobogani.
Odlično hrano pet obrokov dnevno pripravljajo kuharji

Term Krka, otrokom prilagojen jedilnik, tudi dietna prehrana.

ZABAVNI IN ŠPORTNI PROGRAMI, največji napihljiv grad,
zmenkarije, hiša strahov, taborna veselica, ples v maskah,
taborni talent, letni kino, čarovnik,
avtomobilčki buggy, skiroji, konji, lokostrelstvo, trampolin,
gasilske igre …

OTROCI BIVAJO
V ATRAKTIVNIH HIŠICAH,
NAJMLAJŠI V TABORNEM HOTELU
Tabor je ograjen, varen, zaščiten s strelovodnimi
stolpi in z leseno protihrupno ograjo ter ponoči
razsvetljen.
Za otroke 24 ur skrbi vodstvo tabora, mentorji,
medicinsko in drugo osebje.
Organiziran je tudi prosti čas otrok.
Na zaključni prireditvi se vsi otroci predstavijo s
petjem in plesom.

VSAK UDELEŽENEC DOBI
-

posebej za tabor tiskan delovni zvezek
priponko z imenom
posebno taborno majico
darilo za rojstni dan otroka, ki praznuje v času
tabora
priznanje s skupinsko fotografijo
otrok pošlje razglednico staršem
vsak dan več kot 200 fotografij objavljenih na naši
spletni strani...

Cena za enega udeleženca tabora je 198 EUR.
DDV je vključen.

POPUSTI

10 EUR za vse, ki so pri nas že letovali
10 EUR za enega otroka iste družine, ki je več kot
100 km oddaljen od Tabora mladih Mojca
20 EUR za drugega otroka iste družine, če oba letujeta
v istem terminu
40 EUR za tretjega otroka iste družine, če vsi letujejo
v istem terminu

Popusti veljajo v primeru prijave otroka do
31. maja.

načrt Tabora Mojca

KONTAKT
- spletna stran: www.drustvopm-mojca.si

- elektronski naslov za prijavo: tabor2019@siol.net
- telefon: 041/643-969

Prijavite se hitro, saj prijavnica velja le do
zasedenosti mest.
Lep pozdrav do našega srečanja!
Dolenjske Toplice, 11. 4. 2019

SPREMLJAJTE NAŠO SPLETNO STRAN.

Predsednica DPM MOJCA in vodja tabora Mojca:
Marjeta Ferkolj Smolič

PRIJAVNICO IZPOLNITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI IN POŠLJITE SKENIRANO NA E-MAIL:
tabor2019@siol.net ALI PO POŠTI DPM MOJCA NOVO MESTO, Rozmanova ulica 10, 8000 NOVO

MESTO

PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA POČITNICAH V TABORU »MOJCA« 2019
Otrokov
PRIIMEK

Otrokovo
IME

datum rojstva

starost

spol

Ulica, h.št.

št. pošte

koliko km
ste oddaljeni
od kraja
bivanja do
Dol. Toplic

Kraj (pošta)
GSM staršev

M

Ž

kolikokrat je bil vaš otrok pri nas na
počitnicah

e-mail staršev
Otrokove zdravstvene in ostale posebnosti (vegetarijanstvo, alergije, celiakija...). Vse
podrobnosti sporočite pred prihodom na tabor.

Svojega otroka prijavljam na Vesele angleške počitnice – (obkrožite ustrezen termin)
od nedelje do sobote

5.T – v času od 27.7. do 3.8. –
1.T – v času od 29.6. do 6.7.
zdravstveno letovanje + vesele angleške
– samo za zdravstveno letovanje
počitnice
2.T – v času od 7.7. do 13.7.
6.T – v času od 4.8. do 10.8.
3.T – v času od 14.7. do 20.7.
7.T – v času od 11.8. do 17.8.
4.T – v času od 21.7. do 27.7.
8.T – v času od 18.8. do 24.8.
*1.T in 5.T sta en dan daljša zaradi
IZJAVA: _____________________ istočasnega
dovoljujem
svojemu otroku ______________________
poteka zdravstvenega letovanja
(priimek in ime starša ali skrbnika)

(priimek in ime otroka)

udeležbo na Veselih angleških počitnicah s spremljajočim programom v navedenem terminu in
soglašam z uporabo njegovih osebnih podatkov za potrebe organizacije in poteka tabora,
tabornem časopisu, objavi fotografij na spletni strani.
Datum: ________________________

Podpis staršev/skrbnika______________________

Ime in priimek plačnika letovanja
Pripombe, pohvale, mnenja...

Starši, pazite na točnost vnesenih podatkov na položnicah!
KAKO IZPOLNITI UPN NALOG (lahko tudi po elektronskem bančništvu)
Referenca plačnika:
SI99
Ime in naslov plačnika: ime, priimek in polni naslov
Koda namena:
ADVA
Namen:
IME in PRIIMEK otroka
Znesek:
66,00 EUR obvezno poravnati ob prijavi;
Po prejemu prijavnice in plačilu 66,00 eur vam
bomo poslali račun, ki ga boste poravnali v 2
obrokih, najkasneje do začetka tabora.
Datum plačila:
prvo nakazilo - npr. 25.4.2019
BIC banke prejemnika: HLONSI22
IBAN prejemnika:
SI56 6000 0000 0904 208
Referenca prejemnika: SI00 3 (na tem mestu napišite številko termina)
Ime in naslov prejemnika:
DPM Mojca, Rozmanova 10, Novo mesto

Katere popuste sem uveljavil
(označi s kljukico)
10 EUR popusta za vse, ki so pri nas že
letovali
10 EUR popusta za enega otroka iste
družine, ki je več kot 100 km oddaljen od
Tabora Mojca
20 EUR popusta za drugega otroka iste
družine, če oba letujeta v istem terminu
40 EUR popusta za tretjega otroka iste
družine, če vsi letujejo v istem terminu

Bančnih nakazil, ki ne bodo izpolnjena v skladu z navodili, žal ne bomo mogli upoštevati.
ODPOVED LETOVANJA V primeru opravičene odpovedi udeležbe, do dva dneva pred pričetkom termina, vam na
vaš račun vrnemo vplačana sredstva, razen 20 EUR, ki jih zadržimo za stroške organizacije letovanja. V primeru, da
pridobite drugega počitnikarja, teh stroškov ni. Počitnikarji, ki predčasno odidejo iz letovanja, do vračila niso
upravičeni, razen če zbolijo v taboru.

