POGOJI SODELOVANJA
Okvirni program »POLETNI ŠPORTNI KAMP 2020« bo potekal med ponedeljkom in petkom po
predvidenem urniku:
Ponedeljek, sreda in petek:
 od 7.30 do 8.15 - zbiranje otrok
 od 8.30 do 9.40 - skupinsko ogrevanje
 od 9.40 do 10.00 - dopoldanska malica
 od 10.00 do 12.30 - vadba po posameznih panogah
 od 12.30 do 13.20 - kosilo
 od 13.20 do 14.00 - skupinski počitek otrok
 od 14.00 do 15.30 - športne aktivnosti
 od 15.30 do 16.15 - varstvo in odhod otrok iz kampa
Torek in četrtek:
 od 7.30 do 8.00 - zbiranje otrok
 ob 8.00 - odhod v Koper
 od 9.00 do 9.30 – prihod in dopoldanska malica
 od 9.30 do 12.00 – aktivnosti v Centru vodnih športov v Kopru in Lipici
 od 12.00 do 13.15 - kosilo
 od 13.30 do 15.30 - kopanje
 ob 15.30 - odhod iz Kopra
 ob 16.00 - prihod v Sežano
Dodaten program: spoznavanje novih športnih vsebin, obisk motokros centra MX Race Motoclub
Sežana, atraktiven zabavni program.
Prispevek za »POLETNI ŠPORTNI KAMP 2020« znaša 140,00 EUR z DDV. Cena za drugega otroka je
enaka. Subvencionirana cena za otroke, ki imajo stalno prebivališče v Občini Sežana znaša 120,00
EUR. Cena za drugega otroka iz občine Sežana je enaka. V ceno programa je vključeno strokovno
vodenje, spremstvo otrok, malica, prevoz, kosilo, kopanje, spominska majica, zavarovanje.
Če otrok zboli oziroma se poškoduje pred začetkom Poletnega športnega kampa, vam ob predložitvi
zdravniškega potrdila delno povrnemo denar. V takem primeru je Zavod ŠTIP kot organizator
upravičen do nadomestila 40,00 EUR za kritje fiksnih stroškov. Če otrok zboli v času Poletnega
športnega kampa, se ob predložitvi zdravniškega potrdila vrne sorazmerni plačan znesek z dnevi
neudeležbe (za vsak dan neudeležbe 16,00 EUR ; organizator si zadrži 40,00 EUR za kritje fiksnih
stroškov). V primeru, da se otrok Poletnega športnega kampa ne udeležuje zaradi kakršnihkoli drugih
razlogov, si organizator zadrži celotno plačilo Poletnega športnega kampa.
Način plačila: Prispevek se poravna s položnico oz. računom do pričetka »POLETNEGA ŠPORTNEGA
KAMPA 2020«.

Otrok mora na Poletnem športnem kampu uporabljati športna oblačila (kratke hlače, kratka majica,
pokrivalo, kopalke, natikači ter brisača) in športno obutev. Za vse vrednostne predmete, ki jih bo
otrok prinesel seboj, organizator ne prevzema odgovornosti v primeru kraje ali poškodovanja.
Organizator ne prevzema odgovornosti za poškodbo otroka, če je ta nastala kot posledica običajne
igre oziroma poteka športnega kampa in v primeru višje sile.
Otrok je pod varstvom organizatorja - vaditeljev od 7.30 do 16.15 ure.
V primeru, da otrok ne upošteva navodil vaditeljev in moti delo v skupinah, si organizator pridržuje
pravico do izključitve otroka iz vseh aktivnosti.
Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa oz., da posameznega športnega kampa ne
bo izvajal v primeru, če bo vpis otrok premajhen za oblikovanje skupine, o čemer bodo starši /
zakoniti zastopniki pravočasno obveščeni.
Glede na epidemiološko sliko širjenja okužbe z virusom koronavirus SARS-CoV-2 ter bolezni COVID19, ki jo ta virus povzroča, si organizator pridržuje pravico do spremembe ali odpovedi terminov.
Varstvo bo izpeljano v skladu z navodili in ukrepi pristojnih institucij. O vseh spremembah boste
nemudoma obveščeni.
COVID 19-OSNOVNE INFORMACIJE
Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. Inkubacijska
doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se
najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom,
vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih
bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in
zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so
srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji
potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno
mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za
prenos je potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi
ob stiku s površinami, ki so onesnažene z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je najpomembnejša
dosledna higiena rok in kašlja.

