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POLETNI TABOR ROGLA 2021:
5. do 9. julij 2021 (ponedeljek - petek)
Poletni tabor je namenjen otrokom iz celotne Slovenije, rojenim med leti 2009 in 2014.
Vsem otrokom, ki si želijo zabave, športa, iger, učenja, druženja, ustvarjanja, spoznavanja narave ter
družabnih in ustvarjalnih aktivnosti, predvsem pa nepozabnih pustolovščin, smeha, razburljivosti!
Cilj poletnega programa je aktivno preživljanje časa z vrstniki in osvajanje novih športnih in življenjskih
znanj. Otrokom želimo približati zavedanje o pomembnosti vsakodnevnega gibanja preživetega v
naravi in druženja s prijatelji.
Pomembni razlogi za vključitev otroka na poletne tabore:
1. Učenje novih spoznanj
Na taboru morajo otroci stopiti izven svoje cone udobja. Spoznajo aktivnosti in področja, ki jih prej niso
poznali ter dobijo priložnost, da preizkusijo svoje sposobnosti.
2. Razvoj socialnih veščin
Sporazumevanje z drugimi, sodelovanje v skupini ali celo prevzeti vlogo vodje. Ob opravljanju nalog oz.
zadolžitev, ki jih drugače ne potrebujejo, razvijajo čut za odgovornost, veselje ob dobro opravljenem
delu ter se učijo upoštevati želje in zamisli drugih.
3. Spopadanje z izzivi, cenjenje trdega dela
V varnem okolju so se otroci pripravljeni spopasti z novimi izzivi in prevzeti določeno mero tveganja.
Naučijo se postaviti cilje in uresničevati svoje sanje. Spoznajo, da sta za njihovo dosego potrebna trdo
delo in vztrajnost.
4. Izgradnja značaja
Navezovanje novih poznanstev in prijateljstev, nekatera med njimi lahko trajajo celo življenje.
Spoznavanje pomena etike, poštenosti, spoštovanja, odgovornosti in skrbi za drugega.
5. Vzpodbujanje samostojnosti
Učenje sprejemanja samostojnih odločitev v varnem okolju in s podporo mentorjev. Možnost
spoznavanja, kaj deluje in kaj ne, s tem pa spoznavanje novih odtenkov svoje osebnosti. Vzpodbujanje
k medsebojni pomoči.

AKTIVNOSTI
Vsakodnevne aktivnosti bomo pričeli z jutranjo telovadbo, ki bo vsebovala tudi elemente joge in
meditacije, s čimer bodo otroci telesa napolnili z energijo za nove aktivne podvige. Odpravili se bomo
na raziskovalne pohode v gozd in naravo, spoznavali nove moštvene in individulane športe ter se
preizkusili v različnih športno - zabavnih igrah.
Na Rogli bomo največ poudarka namenili osvajanju in utrjevanju začetnih in nadaljevalnih plavalnih
znanj pod vodstvom plavalnih učiteljev. Dneve bomo zapolnili s pohodništvom in športnimi
aktivnostmi (športne igre, rolanje, osnovne vaje za moč,...) in tudi z ustvarjalnimi delavnicami. Otroke
bodo spremljali strokovno usposobljeni animatorji in učitelji, z izkušnjami pri delu z otroki.

PREVOZ
bo organiziran iz Maribora, Sl. Bistrice, Sl. Konjic, Zreč.

PROGRAM TABORA
Ponedeljek
8.00
9.30 – 10.00

zbor in odhod na poletni tabor.
prihod na lokacijo, razporeditev otrok v sobe, spoznavanje otrok, pravil in lokacije

Aktivnosti tabora po urah
7.15
8.00 – 8.45
9.00 – 12.00
12.30 – 14.00

bujenje in jutranja telovadba
zajtrk in priprava na dopoldanske aktivnosti
dopoldanske aktivnosti
kosilo in počitek

14.00

popoldanske aktivnosti s popoldansko malico,

18.30

večerja

19.00

večerne aktivnosti (mini disko, mini kino)

20.00

priprava na spanje

Petek (odhod domov po kosilu)

CENIK
Poletni tabor Rogla 2021

TERMIN

CENA

5. do 9. julij 2021

290 EUR

Cena velja za 1 otroka. Cena vsebuje DDV.
*Za vpis 2. otroka nudimo 10% popusta (velja za sorojence).
**Cena zajema: načrtovanje, organizacijo in izvedbo tabora, vso prehrano (zajtrk, kosilo, večerjo, popoldansko
malico, sadje), športne aktivnosti z uporabo dvoran, igrišč, pripomočkov ter ustvarjalne delavnice z materialom,
prevoz, strokovno vodenje in podporo vašemu otroku, slikovni album v digitalni obliki (po zaključku pošljemo po
elektronski pošti).
Plačilo je potrebno poravnati pred pričetkom tabora, preko plačilnega naloga, ki ga posreduje izvajalec.
Nudimo možnost plačila na 3 obroke!
Izvedba taborov je odvisna od ugodnih epidemioloških razmer! V primeru zaostrovanja ukrepov zaradi virusa
COVID-19 oz. ostalih nepredvidljivih situacij si pridržujemo pravico do odpovedi oz. spremembe poletnega
tabora.
Tabor bo izveden v primeru minimalnega števila prijav. V primeru odpovedi zaradi premajhnega števila lahko
izdamo dobropis za opravljeno plačilo ali vam vrnemo denar.
V primeru bolezni, ob predložitvi zdravniškega potrdila, vrnemo vplačan denar.
Vse podrobne informacije (seznam potrebne opreme, podrobnosti,...) bomo na elektronske naslove in
telefonske številke posredovali pred pričetkom tabora.

PRIJAVE
Izpolnjene prijavnice posredujte na dora@smucam.se
ali izpolnite na spletu: www.ask-branik.si/prijavnica-poletnitabori

KONTAKTNA OSEBA:
Dora SKOROBRIJIN,
vodja smučarske šole Ilke Štuhec

Tel: 040 590 426
E-pošta: dora@smucam.se
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