POČITNIŠKO VARSTVO PTUJ
Spoštovani starši!
V želji, da bi otrokom ponudili kvalitetno in varno preživete počitnice, staršem
pa olajšali organizacijo varstva, smo združili moči in se med seboj povezali
Zavod Bodidobro in Društvo za spodbujanje kvalitete življenja Zarjin Gaj.
Pripravili smo tedenske tematsko obarvane programe, kjer bodo otroci v
varnem in domačem okolju skozi igro spoznavali okolico, ustvarjali in aktivno
preživljali dneve.
Varstvo bo potekalo v naslednjih terminih:
1. 9. – 13 .7. 2018
2. 16. – 20. 7. 2018
3. 6. – 10. 8. 2018
4. 20. – 24. 8. 2018
Varstvo je namenjeno otrokom od 5. do 10. leta starosti.
V prvih treh terminih bo varstvo od ponedeljka do četrtka potekalo v prostorih
Zavoda Bodidobro (Rajšpova ulica 14, Ptuj), vsak petek pa se bomo odpravili
na pohod po Mestnem Vrhu.
Zadnji teden (4. termin) bo v celoti potekal na posestvu Zarjin Gaj (v gozdu v
bližini naslova Mestni Vrh 89, Ptuj).
Družili se bomo med 8. in 16. uro, po potrebi vam bomo na razpolago tudi od
7. ure naprej.
Otroci bodo lahko počitnice preživeli ob naslednjih dejavnostih: športne igre,
veliko časa preživetega v naravi, tematske obarvane animacije (v lastni
izvedbi in z gosti), ustvarjalne delavnice, terensko raziskovanje Ptuja, obiski
različnih ustanov in spoznavanje njihovih dejavnosti.
Aktivnosti bodo prilagojene starosti in sposobnosti otrok. Za njihovo varstvo bo
poskrbela ekipa usposobljenih animatork in pedagoških delavk.
Prispevek za varstvo je:
5 dni
8.00 – 16.00
Sorojenci in otroci, ki se udeležijo dveh ali več
tednov

120 €
15%
popust

Možnost plačila v dveh obrokih. Prijava bo dokončno potrjena z plačilom vsaj
polovice prispevka.

Pridržujemo si pravico do spremembe in prilagajanja programa.
V kolikor ne bo prijavljenih vsaj 10 otrok na en termin, varstva ne bomo izpeljali.

Mesto za vašega otroka si boste zagotovili z izpolnjeno spletno prijavnico, ki je
dostopna na povezavi TUKAJ.
Otroka lahko prijavite za najmanj en teden (ponedeljek – petek). Rok za prijavo
je 31. 5. 2018.
Za dodatne informacije smo dostopni na info.bodidobro@gmail.com ali na 040
97 76 76 (Barbara).
Varstvo bomo izpeljali v kolikor bo prijavljenih vsaj 10 otrok v posameznem
terminu. Če bo v posameznem terminu prijavljenih več kot 30 otrok, vas
uvrstimo na čakalno listo.
Otroci si prinesejo malico s seboj, za kosilo bomo poskrbeli mi, ves čas pa bodo
na voljo zdravi prigrizki in pijača.
Hvaležni bomo, če nam boste otroke zaupali v varstvo. V naši družbi bodo
deležni veliko zabave, proste igre, narave, predvsem pa nepozabnih izkušenj.
Zelo se veselimo, da lahko s to novostjo prispevamo k ptujski ponudbi
počitniških dejavnosti.
Srčen pozdrav,

Zavod Bodidobro – Petra

Kolarič
Društvo Zarjin Gaj – Barbara Terbuc

Več o nas najdete na
Facebooku:
@bodidobro
@zarjingaj

Uradna Facebook stran
projekta Počitniško varstvo Ptuj:
@pocitniskovarstvoptuj

Pridržujemo si pravico do spremembe in prilagajanja programa.
V kolikor ne bo prijavljenih vsaj 10 otrok na en termin, varstva ne bomo izpeljali.

Dnevni urnik
Ponedeljek

Torek

Sreda

8.00 - 8.30

Zbiranje, prihod otrok

8.30 - 9.00
9.00 - 10.00

Jutranje prebujanje

Četrtek

Športne igre ali terensko raziskovanje

10.00 - 10.30
10.30 - 12.30

Malica iz nahrbtnika
Aktivnosti po programu

12.30 - 13.30

Kosilo

13.30 - 15.00

Kreativne delavnice ali socialne in družabne igre

15.00 - 16.00

Odhod otrok domov

Petek

Gozdne
dogodivščine
Lokacija:
Iz Ptuja po
Mestnem Vrhu

Povzetek programa aktivnosti
1. TEDEN
o Ples
o Ustvarjalne delavnice
o Žonglerska delavnica
o Poslikava fasade in tal dvorišča zavoda Bodidobro
2. TEDEN
o Kuharska in kozmetična delavnica
o Vodene športne aktivnosti
o Obisk kmetije
o Pohod po Ježkovi gozdni poti
3. TEDEN
o Iskanje zaklada na prostem
o Spoznavanje ptujskih znamenitosti
o Spoznavanje različnih obrti
o Vožnja z mestnim avtobusom
4. TEDEN
o Lesarska delavnica
o Taborni ogenj in priprava hrane v naravi
o Vrtnarjenje in prepoznavanje divjih užitnih rastlin
o Preživetje v naravi

Pridržujemo si pravico do spremembe in prilagajanja programa.
V kolikor ne bo prijavljenih vsaj 10 otrok na en termin, varstva ne bomo izpeljali.

