Moja pričakovanja in želje …
Na taboru bi si želel/a …..

ŠMUCKI NA POTEPU

V iskanju dežele Narnije
Bovec, 27. junij – 1. julij 2022

Tabor za učence 2., 3. in 4. razreda OŠ Vojke Šmuc Izola.

Poletno taborjenje za učence, ki so zaključili 2., 3. ali 4. razred OŠ
Vojke Šmuc Izola, bomo izvedli v šotorih, v kampu Vodenca pri
Bovcu. Otroci se bodo na taboru ob aktivnem preživljanju prostega
časa učili osnovnih veščin, potrebnih za samostojno življenje. V
skupinah pod vodstvom mentorja bodo sami načrtovali svoj dan: od
higiene in prehrane do prostočasnih aktivnosti. Udeleženci tabora
bodo s pomočjo mentorja skrbeli za osebna vsakodnevna opravila,
sami pripravljali svoje obroke, čistili in pospravljali, čas pa bodo
namenili tudi spoznavanju okolja, igri in zabavi. Posebna vsebina
tega tedna bo spoznavanje in doživljanje pravljice kot literarne zvrsti.
Taborili bomo blizu lokacije snemanja prizorov iz filma Zgodbe iz
Narnije: Princ Kaspijan, in kraje obiskali.

PRIJAVNICA
Šmucki na potepu
Bovec, 27. junij – 1. julij 2022

Ime in priimek učenca/ke: ____________________
Zdravstvene posebnosti: ____________________
________________________________________

Nastanitev in prehrana: Nastanjeni bomo v šotorih, v kampu Vodenca
pri Bovcu. Udeleženci prinesejo s seboj spalno vrečo in ležalno
podlogo. Za prehrano bomo skrbeli sami, kuharjev ne bomo imeli. To
pomeni, da bomo vse obroke pripravljali skupaj, otroci in mentorji.
Cena: 145€. Plačilo v treh obrokih, zadnji obrok bo obračunan po
koncu taborjenja (v začetku julija). V ceno je všteta nastanitev,
oskrba, prevoz Izola – Bovec – Izola in izvedba programa.
Srečanje udeležencev pred odhodom na tabor: Sredi junija bomo s
prijavljenimi učenci in njihovimi starši pripravili spoznavno srečanje.
O tem boste prijavljeni pravočasno obveščeni.

Ime podpisnika: __________________________
Kontakti:
Telefon: _______________________
e-pošta: _______________________

Dodatne informacije: tomaz.mikeln@osvsmuc.si ali
tel.: 00386 40 864 764
Prijave: Prijavnico oddate svoji razredničarki ali razredniku.
Pohitite, število prijav je omejeno!

Kraj in datum: ____________

Podpis: ____________

