PRIJAVNICA ZA POČITNIŠKO VARSTVO 2021
Društvo Počitniško varstvo Kamnik v letu 2021 organizira poletno varstvo za učence 1. do 5. razreda
osnovne šole, ki bo potekalo od 30. 6. 2021 do 26. 8. 2021, od 7:00 do 16:00 na OŠ 27. julij v Kamniku.
Rok prijave je 25. 5. 2021. Prijave otrok se zbirajo do zapolnitve mest. Število otrok v varstvu je
omejeno!
Cena tedenskega varovanja z vključenim kosilom, popoldansko malico, programom, zavarovanjem in
akontacijo znaša 45 EUR/termin (za otroke izven Občine Kamnik cena znaša 60 EUR). Akontacija se
poravna vnaprej, ostale stroške varovanja se poravnava tedensko na samem kraju varovanja. Za
podrobnejše informacije se obrnite na e-mail: pocitnisko.varstvo@gmail.com ali na tel. št. 030/318-676.
Popolnoma izpolnjeno, čitljivo in podpisano prijavnico pošljite na e-mail (skenirano ali slikano preko
telefona) pocitnisko.varstvo@gmail.com, lahko pa tudi po navadni pošti na naslov: Društvo Počitniško
varstvo Kamnik, Samostanska ulica 5, 1241 Kamnik. Po oddaji prijavnice boste v roku 2-dneh prejeli
potrditev po mailu.
Podatki o otroku:
Ime in priimek:______________________________________________________________________
Rojstni datum:_______________________________________________________________________
Plavalec: DA NE (obkroži) Zdravstvene posebnosti otroka:_______________________________
V šolskem letu 2020/2021 je obiskoval razred:________ na OŠ:________________________________
Podatki o skrbniku:
Ime in priimek:____________________________________________________________________
Naslov, kraj in pošta:_______________________________________________________________
Stalni naslov v občini Kamnik:

DA

(obkroži)

NE

kontaktni telefon:__________________________________________________________________
*E- mail naslov:___________________________________________________________________
(*obvezen podatek, preko maila vas bomo obvestili, kdaj morate poravnati akontacijo ter termin podpisa pogodbe)

Obkrožite termine varovanja. Za rezervacijo termina se poravna akontacijo v višini 25 EUR/termin, ki se
odbije od končne cene varovanja (za otroke izven Občine Kamnik akontacija znaša 30 EUR).
TERMINI za 1. – 5. razred:
1. TERMIN od 30.6. do 2.7.2021 (3 dnevi)

5. TERMIN od 26.7. do 30.7.2021

2. TERMIN od 5.7. do 9.7.2021

6. TERMIN od 2.8. do 6.8.2021

3. TERMIN od 12.7. do 16.7.2021

7. TERMIN od 9.8. do 13.8.2021

4. TERMIN od 19.7. do 23.7.2021

8. TERMIN od 16.8. do 20.8.2021
9. TERMIN od 23.8. do 26.8.2021 (4 dnevi)

Kraj: _________________

Datum:___________________

Podpis:_______________________

