PRIJAVE

19.–22. 6. oz. do
zapolnitve mest

Dragi otroci! Bi se radi imeli med počitnicami res »FAJN«?
Kaj pravite na druženje z vrstniki, športne in družabne igre, plavanje,
zanimiva ustvarjanja, obisk kina, morda celo lov na zaklad?
Spoštovani starši,
vaš otrok je lahko del letošnjega poletja, v varnem okolju,
pod strokovnim vodstvom, deležen nepozabnih doživetij.

Prispevek
Varstvo bo potekalo od ponedeljka do petka od 6.30 do 15.30.
Otroke prič akujemo v prostorih Druge osnovne šole Slovenj Gradec.

Več informacij in OBVEZNE E-PRIJAVE na: www.mocis.si

za otroka

27 €/teden
070 974 760 (Anita)

Počitniško varstvo otrok bo potekalo v času
poletnih počitnic, med 26. 6. 2017 in 31. 8. 2017,
vsak delovni dan med 6.30 in 15.30.
Dobivali se bomo na Drugi osnovni šoli Slovenj
Gradec, potem pa skupaj šli novim dogodivščinam
naproti. Zato je pomembno, da otroka pripeljete
najkasneje do 8.00.
Dogajanje
Časovni okvir
06:30–08:00
prihod otrok, druženje in prosta
igra
08:00–09:00

malica

09:00–12:00

dnevni izziv

12:00–13:00

kosilo

13:00–14:30

tema dneva

14:30–15:30

sadna malica, prosta igra,
odhod domov

Otroka lahko vključite v najmanj 1 termin (tj. 5
dni) in največ 2 termina.* Število prostih mest za
posamezni termin je 28 otrok.
Obvezna je prijava, ki jo opravite preko
povezave** na spletni strani www.mocis.si
*V primeru prostih terminov je možen tudi 3. termin.
**Če nimate dostopa, se lahko prijavite v prostorih
MOCIS-a (drugo nadstropje Upravne enote Slovenj
Gradec, na koncu hodnika levo).

TERMINI:
1.
2.
3.
4.
5.

26. 6.–30. 6. 2017
3. 7.–7. 7. 2017
10. 7.–14. 7. 2017
17. 7.–21. 7. 2017
24. 7.–28. 7. 2017

6.
7.
8.
9.
10.

31. 7.–4. 8. 2017
7. 8.–11. 8. 2017
14. 8.–18. 8. 2017
21. 8.–25. 8. 2017
28. 8.–31. 8. 2017

Prispevek za hrano (malica, kosilo, sadje) in
ustvarjalni material znaša 27,00 € na otroka za en
teden. Plačate ga po UPN-nalogu, ki ga prejmete
preko elektronske pošte. Po prejetem plačilu je
prijava otroka potrjena.
Izvajalci programa so strokovni delavci in prostovoljci
MOCIS-a ter zunanji izvajalci.
Izvedbo sofinancira in omogoča MO Slovenj Gradec s
sodelujočimi javnimi zavodi in institucijami.

