Po uspešno zaključenem mladinskem taboru lani na Venišah, je čas za novega!
Letos pripravljamo za vas nove dogodivščine in novo lokacijo. Mladinski tabor bo
potekal na robu Slovenije in sicer v bližini Kočevja. Tabor bomo izvedli v času od
16.9.2010 od 16. ure - 19.9.2010 do 15. ure v hotelu in športnem centru
Kovač, v Osilnici.

Zakaj smo izbrali hotel in športni center Kovač?
Odgovor je preprost! Ker smo še mladi in polni energije ter iščemo nove
dogodivščine, zato je športni center Kovač pravi naslov za nas. Nudijo nam
najrazličnejše aktivnosti, kot so rafting, adrenalinski park, sprehode,... Ena
izmed prednosti je tudi velik, lep prostor za sprehode, ki je izven napornega,
hrupnega in onesnaženega mesta.
Kaj vse bomo počeli?
Torej, ker smo ml@di in nimamo toliko koncentracije in zanimanja, da bi poslušali
predavanja več ur na dan, smo pripravili zelo prijazen in zanimiv program in
prepričani smo, da boste zelo uživali . Priložen je okvirni program.

Koliko ljudi se lahko udeleži šole?
Ker je izvajanje aktivnosti Društva za KVČB odvisno od razpoložljivih finančnih
sredstev, smo morali omejiti število prijav, in sicer na 12 udeležencev, zato se
hitro prijavite!

Ali lahko koga pripeljem zraven?
Seveda, plišastega medvedka, če še mora spati z nami. Vse ostale – mame, očete,
brate, sestra, prijatelje pa tokrat pustite doma. Družba bo dobra, zato nam ne
bo dolgčas.
Kaj pa cena za nas bolnike?
Posameznik mora prispevati 5 € na dan, da pokrijemo vsaj delček stroškov.
Prispevek za celotno šolo je 15€ in vključuje tri polne penzione.
Moram prinesti zraven kakšno opremo?
S seboj prinesite športna oblačila in veliko dobre volje, za vse ostalo bomo
poskrbeli mi.
In kaj bomo počeli?
Vsega vam ne bom izdal, pošiljam vam okvirni program. Povem vam, da bomo
izvedeli veliko novega, se družili med seboj, rekreirali, veslali,…
Torej če smo vas prepričali, se brž prijavite, saj so mesta omejena – 12 za
mladinski tabor! Tisti, ki ne boste uvrščeni v prvo šolo, boste ne seznamu za
naslednjo šolo. Vaše prijave bomo upoštevali do dne 8.9.2010. Nato bomo
pregledali prijave in prvih 12 uvrstili v tabor ter vas o sprejemu pisno
obvestili najkasneje do 12.9.2010. Plačilo uvrščenih pričakujemo do
15.9.2010

Vodja mladinske sekcije
Matej KOREN

Predsednica društva
Mateja Saje

Prijavite se v pisni obliki na naslov Mateja Saje, Golnik 81, 4204 Golnik. Obrazec
lahko »downloadate« iz naše spletne strani ali pošljete priloženega. Elektronske
prijave ne veljajo, ampak mora biti lastnoročno podpisana prijavnica, pri
mladoletnih podpisana s strani staršev.

Okvirni Program šole za mlade
1. dan - 16.09.2010
16.00 - 18.00
prihod in namestitev
18.00 - 19.00
uvodni spoznavni del
19.00 - 20.00
večerja
20.30 - ...
druženje
2. dan – 17.09.2010
8.00 - 10.00
zajtrk
10.30 - 13.00
strokovna delavnica s psihologinjo Tanjo VOHL
13.00 - 14.00
kosilo
14.00 - 15.00
počitek
15.00 - 19.00
športne aktivnosti - rafting
19.00 - 20.00
večerja
20.30 - ...
druženje
3. dan – 18.09.2010
8.00 - 10.00
zajtrk
10.30 - 13.00
strokovna delavnica z gastroenterologinjo
13.00 - 14.00
kosilo
14.00 - 15.00
počitek
15.00 - 19.00
športne aktivnosti – po izbiri lokostrelstvo, pohod, razne igre
19.00 - 20.00
večerja
20.30 - ...
druženje
4. dan – 19.09.2010
8.00 - 10.00
zajtrk
10.30 - 12.00
predavanje o ureditvi statusov (dodatek za nego in status
dolgotrajno bolnega)
12.00 - 13.00
zaključna evalvacija
13.00-14.00
kosilo
15.00
odhod domov

PRIJAVNICA

Ime in priimek: ______________________________
Naslov: ____________________________________
Rojstni datum: ______________________________

se prijavljam na ŠOLO ZA ML@DE, ki bo od 16.9.2010 do 19.9.2010 v hotelu in
športnem parku Kovač v Osilnici.

Prijavo potrjujem s podpisom, če pa še nisem star 18 let, naj to naredi poleg
mene še nekdo od mojih staršev.

Podpis: _____________________________
Podpis staršev, skrbnikov: _____________________________
Datum: _____________________________

S podpisom tega dokumenta izjavljam da fotografije, ki bodo nastale v času šole,
lahko objavite na društveni spletni strani oz društvenem glasilu Kronček.

