
AKTIVNO VARSTVO// CORONA-ALTERNATIVA PLAVANJU 
Namesto plavalnega tečaja/za isto ceno kot razpisan tečaj plavanja. 
Do 10 ure poteka  po že začrtan planu nato dalje aktivno varstvo po spodaj opisanem planu.  
Lahko pa se pridružite TEMATSKKIM POČITNICAM, ki so nekoliko dražje. Več na sadmavrica.si  
Če vmes odprejo bazen Domžale sledimo razpisanemu terminu po plavalnih tečajih 
Termin: 6-10.7., 13-17.7., 20-24.7., 27-31.7. in 3-7.8., 10-14.8.. 17-21.8. in 24-28.8.2020 
CENA: 110€(ŠPORT IN KOCKE), 120€ (ROBOTIKA IN PROGRAM), 115€(ROLANJE_ROLKANJE) 
PROGRAM od 7-10 ure oz. 10.30 ure/ 35€ 
Lokacija: Odvisno od tedna (Skakalnica, Zavod za Šport Domžale ali Pot za Bistrico 65). 
Čas: od 7:00 do 16:00 Primerno za: 3,5-15 let 

S SEBOJ:  Priporočamo, da so času in vremenskim razmeram primerno obuti in oblečeni. Naj imajo s seboj 1x rezervna kratka majica, kratke hlače in 1x 
trenirka (tanka) in 1x tanek pulover. Trak za ušesa (vreme). Krema in čepica proti soncu, pršilo proti klopom, komarjem oz. insektom. Če mogoče jih 
skrbniki namažite in zaščitite vsako jutro  pred prihodom na počitnice. Steklenica vode.  
DOPLAČILA (po želji): 5€/dan za toplo kosilo+2x sladoled. Lahko pa imajo hrano s seboj. (Lahko pogrejemo). Jahanje 3€ (če se odločimo)  
LOKACIJA: Imamo zunanjo kuhinjo, gozd, travnik, nadstrešek. V primeru dežja v notranjih prostorih.  
 
CENA VKLJUČUJE: Najem prostorov, strokovno usposobljeni mentorji , zajtrk, popoldanska malica, vmesni prigrizki, vstopnine, material (ustvarjalniin 
zaščitni oz. delovni), nagrada za udeležence, video projekcija aktivnosti do septembra 2020.  
PLAČILO:  Znesek po izdanem računu s strani računovodstva poravnate na TRR: SI56 6000 0000 0376 237 (Hranilnica LON) -Avans 15€. Namen: ime 
in priimek otroka ter datum počitnic, sklic: nrc. Plačilo izvedite teden dni pred izvedbo oz.do pričetka počitnic.  
Zavarovanje: Udeleženci niso nezgodno zavarovani. Zastopniki udeležencev izpolnite pristopno izjavo 1. dan počitnic.  
 
PRIVOŠČITE SI DAN BREZ TELEVIZIJE IN RAČUNALNIKA! 

Program 1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan 

OSNOVNE  
INFORMACIJE 

Vsako jutro se zberemo na lokaciji v Domžalah-sporočimo prijavljenim (skakalnica, ZŠRD, Društvena).  Povsod je v neposredni bližini imamo gozd.  Velik nadstrešek, igrala. 
Po zajtrku izvajamo tematske aktivnosti. Otroci bodo imeli tudi veliko ustvarjalnega časa zase, za prijatelje in za spoznavanje . Vmes se bomo veliko škropili in veslili z vodo. 
Voda v vedrih, voda v cevi, voda v balončkih in voda  v plastenkah in  vodnih pištolicah.  Vsak dan bomo poskušali ušpičiti kakšno vodno zabavo., zato naj imajo otroci vsak 
dan s seboj kopalke, brisačo in kremo za sončenje. 

Predviden dnevni 
program počitnic. 
 

GOZDNE ADRENALINSKE POTI. 
 
Raziskujemo bližnji gozd.  
 
Izdelamo nakit z naravnih materia-
lov. 
 
Če bo razpoloženje ekipe lahko 
biščemo pravljični Šumberk., sicer 
vodni boj. 
 
 

ŽOGA JE NAŠA DROGA. 

Igra  močvirje, vključeno več 
žog. Igra z mokro žogo.:) 

Igre z žogo/košarka, odbojka 

Prenašanje veder in štafetne 
igre z vodo. 

MOJSTRI ZA EN DAN. 

Aktivno uporabljamo kladiva, žage in 
morda tudi čopiče.  
Izdelamo pravo umetnino.  
 
Izdelajmo vodno dričo. 
Igrala, 

KULTURA IN GLASBA. 
 
Poiščemo naravne materiale 
in izdelamo glasbilo. 
 
Glasbenik na obisku 
Glasbeno popoldne. 
Špricanje s cevjo 

SKUHAJMO... 
 
Kaj dobrega, okusnega. 
Naredimo si pknik. Postanimo 
žar mojstri, pečemo. 
Vmes pa zabava, šport in aktiv-
nosti z naših glav. 
Vodni balončki. 

Zavod 1-2-3 
Center socialnih in izobraževalnih  

aktivnosti 
 

www.zavod123.si 
info@zavod123.si 

070 295 617 

ŠAD MAVRICA 
Športno atletsko društvo  

 

www.sadmavrica.si 
info@sadmavrica.si 

+386 31 314 870 
 


