
                                                                                            

   

 
POLETNI TABOR PINETA 2022 

 
Pozdravljeni! 
 
Poletne počitnice se hitro bližajo in z njimi tudi Poletni odbojkarski tabor v Pineti. 
V nadaljevanju nekaj osnovnih informacij o taboru in prijavnica. 
 

KDAJ?  5 nočitev, od  20.6.2022 do 25.6.2022 
KJE?  Pineta, naselje Kastanija, severno od mesta Novigrad. 
NASTANITEV: Za bivanje otrok so na voljo bungalovi za 9 otrok in 2 vodiča. Sobe so 3 ali 2 posteljne. V prvi 

stavbi sta še recepcija in kuhinja. Poleg kuhinje pa je velika pokrita in zaprta jedilnica. Za 
zdravje otrok skrbi medicinski tehnik/sestra, ki je vedno prisoten. Več na spletni strani: 
http://www.zdpm-jesenice.si/letovisce-pinea/  
 

CENA:  145,00 EUR do 12 let, 155,00 EUR do 15 let, starejši 180,00 EUR. Cena vključuje: nastanitev v 
počitniškem domu, 5 x polni penzion, dodatni dnevni malici, zadnji dan dodatno kosilo, 
vodenje tabora, najem igrišč in opreme, vadba odbojke, varstvo. 
 

PLAČILO: Možnost plačila v 3 obrokih. 1. obrok ob prijavi, 2. obrok pred odhodom na tabor 
3. obrok po letovanju. Možnost subvencioniranja socialno šibkim družinam – pogovorite se s 
Kamin, Gregorjem. 
 

PREVOZ:  Avtobusni prevoz v letošnjem letu plača sponzor letovanja DIFA.  

ODHOD, 
PRIHOD: 

Odhod je predviden ob 09.00 uri, s parkirišča OŠ Jela Janežiča. Zbor 15 minut prej. Prihod v 
Škofjo Loko načrtujemo v petek, okrog 19. ure. 
 

PROGRAM: 
 
 
 
 
 
 
VODENJE 
TABORA: 

Življenje v taboru je podrejeno športu in zdravemu življenju. Poleg vadbe, ki bodo potekale na 
igriščih zraven obale in v sami bližini doma, se bodo otroci zabavali ob druženju in v drugih 
športih in športnih igrah (igre brez meja, orientacija …). Odvijale se bodo tudi številne druge 
aktivnosti, kot so izlet v Istralandijo (doplačilo), krajši pohodi itd. Na koncu pa bomo imeli 
zaključni turnir in zabavo. 
 
Tabor bo voden s strani trenerjev našega kluba, ki imajo na tem področju veliko znanja in 
izkušenj. 

ZAKAJ NA 
TABOR: 

- ker spoznaš veliko novih prijateljev, prijateljic 

- da utrdiš svoje odbojkarsko znanje  

- da spoznavaš tudi druge športe  

- da pokažeš vse svoje znanje in talent tudi v drugih igrah 

- da se naučiš odgovornosti, pridobiš veliko samozavesti in dragocenih izkušenj 

- da se nasmeješ in preživiš en res noro zabaven »dopust« 
 

Vse dodatne informacije in odgovore na vprašanja lahko dobite po e-mailu info@oklubnik.si. 
 
Športni pozdrav!     
                                                                                                             Škofja Loka, 11. 5. 2022 
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PRIJAVNICA 

 
Spodaj podpisani/-a prijavljam svojega otroka oz. varovanca/-ko na letovanje v otroško letovišče Pinea 
pri Novigradu od 20.6.2022 do 25.6.2022 v organizaciji OK Lubnik. 
 
S svojim podpisom: 

• se obvezujem, da bo otrok upošteval pravilnik letovanja oz navodila spremljevalcev. 

• se obvezujem, da sem seznanjen/-a s pravili in posledicami v primeru kršenja le-teh. 

• dovoljujem otroku oz. varovancu/-ki prestop državne meje v spremstvu predstavnikov kluba. 

• dovoljujem objavo fotografij in posnetkov otroka na spletni strani OK Lubnik, na Facebook strani 

OK Lubnik ter drugih družabnih omrežjih kluba.  

• otrok se udeleži letovanja na lastno odgovornost. Za dodatno zdravstveno zavarovanje 

poskrbimo v lastni režiji. 

Seznanjen/-a sem s sledečimi dejstvi: 

• če moj otrok oz. varovanec/-ka kasneje pride v letovišče ali iz njega predčasno odide (do 3 dni), je 

treba plačati polno ceno letovanja. 

• polno ceno avtobusnega prevoza je treba plačati tudi v primeru, ko se otrok z organiziranim 

avtobusnim prevozom pelje samo v eno smer.  

• ob prijavi otroka oz. varovanca/-ke je treba plačati akontacijo 50 €, preostali znesek poravnate v 

dveh delih oz po dogovoru. 

 

 

 

IZPOLNI S TISKANIMI ČRKAMI 

Ime in priimek starša ali zakonitega skrbnika: ____________________________________________ 
 
Ime in priimek otroka: _______________________________________________________________ 
 
Rojstni datum otroka: _______________________________________________________________ 
 
Naslov: ___________________________________________________________________________ 
 
Zdravstvene posebnosti, alergije: ______________________________________________________ 
 
Številka osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list): _______________________________ 
 
Telefonska številka starša ali zakonitega skrbnika: _________________________________________ 
 
 

Datum:                                                                                        Podpis starša ali zakonitega skrbnika:       
                      
_______________________                                                  _______________________________________ 
 
      


