GZ JESENICE MLADINSKA KOMISIJA
Cesta maršala Tita 66 4270 Jesenice
tel.: 04 583-19-67
gz@gzj.si, www.gzj.si
NAPOTKI ZA LETOVANJE »NOVIGRAD 2018«
ODHOD: SREDA, 4.7.2018
7:00 – Hrušica - Stara avtobusna postaja ob železniškem nadvozu (Hrušica)
7:05 – Jesenice - pri Čufar (Jesenice, Planina pod Golico)
7:15 – Javornik
7:25 – Blejska Dobrava - Avtobusna postaja nasproti gasilnega doma (Blejska
Dobrava)
Prosimo, da so otroci zbrani na postajališčih, vsaj 15 minut pred odhodom!
Dokumente naj imajo s seboj v ročni prtljagi, ne v potovalki, ki bo shranjena v
prtljažniku.
V kolikor Vaš otrok slabo prenaša vožnjo z avtobusom naj zjutraj vzame zdravilo proti
slabosti!
Prvi dan letovanja imamo že kosilo, zato prosimo, da imajo otroci s seboj samo malico za prvi
dan dopoldne! Hrana v hišicah ni dovoljena zaradi insektov, pijača in kruh pa sta vedno na
razpolago, zato ne dajajte otrokom dodatne hrane.
VRNITEV: SOBOTA, 14.07.2018
V poznih popoldanskih urah, saj se bomo ustavili na kosilu.
Če otrok nima možnosti poklicati domov, bomo to storili mentorji, približno pol ure pred
prihodom na vstopno postajo na telefonsko številko, ki ste jo zapisali v prijavnici.
OKVIRNI URNIK DNEVNIH AKTIVNOSTI
7:00 - rekreacija (kdor želi) 8:00 - ZAJTRK
9:00 - odhod na plažo ali dopoldanske aktivnosti, malica 12:30 - KOSILO
14:00 - tematske delavnice
15:30 - odhod na plažo ali popoldanske aktivnosti, malica 19:00 - VEČERJA
19:30 - večerne aktivnosti
21:30 - zaključek aktivnosti in priprava na spanje 22:00 - spanje
Dogajanje na letovanju boste lahko spremljali na spletni strani GZ Jesenice www.gzj.si.
Ker pa je internetna povezava v letovišču slabša in imamo z objavljanjem na spletni
strani po navadi precej težav, boste letos letovanje lahko spremljali tudi v zaprti
Facebook skupini Letovanje mladine GZ Jesenice 2018.
SPREMLJEVALCI
Vodja letovanja: Alenka Kejžar
Mentorji: Jera Šebat, Meta Šebat, Tomaž Kejžar, Matjaž Pšenica, Patricija Černe,
Damir Kobaševič
KONTAKTI
Naslov letovišča: HOSTEL PINEA
Kastanija bb 52466 Novigrad

TELEFON SPREMLJEVALCEV:
041-523-424 (Alenka) – od 19.30 do 20.00 – v nujnih primerih tudi izven tega časa, lahko pa
pošljete tudi SMS.
Klice in obiske otrok načeloma odsvetujemo, saj se predvsem pri mlajših takrat lahko pojavi
domotožje.
POTREBNA OPREMA NA LETOVANJU:
veljavni potni list ali osebna izkaznica, zdravstvena kartica, evropska kartica zdravstvenega
zavarovanja,
pribor za osebno higieno (šampon, zobna ščetka, zobna pasta, glavnik,...),
brisače za osebno higieno
krema za sončenje in druga zaščita pred soncem ter komarji
kratke hlače in majice (za vsak dan vsaj ena),
spodnje perilo, nogavice, pižama,
kopalke in brisače za kopanje, pripomočke za plavanje
obutev: - za na plažo in po potrebi za v vodo, - za sprehode v mesto in okolico,
športna oblačila,
topla oblačila in obutev,
trenerko ali drugo toplo oblačilo,
dežnik oz. vetrovko za primer slabega vremena, žepna svetilka in rezervne baterijske vložke,
razni predmeti za športne in družabne igre,
pribor za pisanje in risanje (zvezek, svinčnik, barvice...),
ostalo (osebna zdravila, tablete proti slabosti…)
žepnina ( priporočamo od 350 do 400 kun, ne več )
VSAK OTROK NAJ IMA DODATNIH 16 EUROV ZA IZLET, TA DENAR BODO MENTORJI POBRALI
NA AVTOBUSU!
Posteljnina se dobi v letovišču. Zgornji seznam prilagodite otrokovi starosti, željam in
potrebam. Mlajšim otrokom obvezno označite vsa oblačila, prav tako naj imajo označene
športne rekvizite. Najbolje, da pakirate skupaj z njimi, da bodo vedeli, katere stvari ste jim
pripravili.
Dragocenejši predmeti (mobilni telefoni, MP3/DVD predvajalniki, igralne konzole, nakit ...),
naj raje
ostanejo doma, saj se lahko izgubijo, poškodujejo ali odtujijo.
Vodja letovanja in mentorji ne morejo prevzeti odgovornosti za izgubljene, poškodovane ali
odtujene predmete. Če bo mobilni telefon ostal doma, se boste izognili tudi morebitnim
visokim računom za mobilne storitve. Uporaba elektronskih naprav (prenosni računalniki
ipd.) NI DOVOLJENA!
V primeru neupoštevanja bodo mentorji lastnino zadržali do konca letovanja.
Dokumenti bodo shrani v blagajni letovišča. Če želite, da za denar vašega otroka skrbi mentor,
ga dajte v kuverto in nanjo napišite ime in priimek, lahko pa tudi, to kako naj se mu denar deli.
Kuverto lahko otrok izroči mentorju ob prihodu v letovišče ali pa jo sami predate pri odhodu
avtobusa. Denar naj bo v manjših bankovcih.

PRAVILA LETOVANJA:
NA LETOVANJU JE PREPOVEDANO:
kakršnokoli nasilje
prinašanje in pitje alkoholnih pijač, prinašanje cigaret in kajenje,
opravljati dejavnosti, ki bi bile moteče za okolico,
zapuščati tabor brez vednosti mentorja oziroma brez spremstva mentorja,
poškodovati ali drugače uničiti tujo lastnino (Kdor namerno poškoduje tujo lastnino mora
povrniti lastniku vse nastale stroške.),
motiti druge osebe v času počitka.
NA LETOVANJU JE OBVEZNO:
upoštevati navodila vodja tabora in mentorjev ter osebja letovišča, upoštevati dnevni in hišni
red
skrbeti za varstvo narave, red in čistočo
po končanem letovanju zapustiti urejen prostor.
NEPRIMERNO OBNAŠANJE SE KAZNUJE S PREDHODNIM ODHODOM Z LETOVANJA, ZA
KATEREGA SO DOLŽNI POSKRBETI STARŠI OZIROMA SKRBNIKI!
INFORMACIJE: Alenka Kejžar 041-523-424 in ostali mentorji

VESELIMO SE LETOVANJA Z VAMI

VAŠI MENTORJI

