
POGOJI SODELOVANJA 

 

Okvirni program »POLETNI ŠPORTNI KAMP 2022« bo potekal med ponedeljkom in petkom po 

predvidenem urniku: 

 

PONEDELJEK, TOREK IN PETEK: 

• od 7.00 do 8.15 - zbiranje otrok 

• od 8.30 do 9.40 - 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 - počitek otrok 

• od 14.00 do 15.30 - športne aktivnosti 

• od 15.30 do 16.30 - varstvo in odhod otrok iz kampa  

 

SREDA: 

• od 7.00 do 8.00 - zbiranje otrok 

• od 8.00 do 10.00 - vadba po posameznih panogah 

• od 10.00 do 10.30 - dopoldanska malica  

• ob 10.45 - odhod v Pliskovico 

• od 12.00 do 13.00 - nastanitev v Mladinskem hotelu Pliskovica  

• od 13.00 do 13.30 - kosilo 

• od 13.30 do 15.30 - popoldanske družabne aktivnosti  

• od 15.30 do 18.30 - delavnica na temo orientacije v naravi in orientacijski tek /pohod  

• od 18.30 do 19.00 - večerja 

• od 19.00 do 21.00 - večerno druženje ob ognju 

• od 21.00 do 21.45 - priprava na nočni počitek in spanje 

 

ČETRTEK: 

• od 7.00 do 7.30 - vstajanje  

• ob 7.30 - jutranje razgibavanje  

• ob 7.45 - zajtrk 

• ob 8.45 - odhod v Sesljan 

• od 9.30 do 10.00 - prihod in dopoldanska malica   

• od 9.30 do 12.30 - tečaj jadranja na vodi 

• od 12.30 do 13.45 - kosilo in počitek 

• od 13.45 do 15.45 - kopanje 

• ob 16.00 - odhod iz Sesljana  

• ob 16.30 - prihod v Sežano  

 

Dodaten program: spoznavanje novih športnih vsebin, zanimivih delavnic, atraktiven zabavni 

program. 

 



Prispevek za »POLETNI ŠPORTNI KAMP 2022« znaša 170,00 € z DDV. Cena za drugega otroka je 

enaka. Za udeležbo v obeh terminih je cena 320,00 € z DDV. V ceno programa je vključeno 

strokovno vodenje, spremstvo otrok, obroki (5x malica, 5x kosilo in 1x večerja), 1x nočitev z zajtrkom 

v Mladinskem hotelu Pliskovica, avtobusna prevoza, tečaj jadranja, organiziran orientacijski 

tek/pohod, kopanje, zavarovanje in otroška majica.  

 

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 60,00 € 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 26,00 €; organizator si zadrži 60,00 € 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 2022«. 

 

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 7.00 do 16.30 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 COVID-
19, 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. 


