Poletni Center
Pikapolonica

od 4/7 do 2/9/2022
tel.: 345 7733569 - info@melanieklein.org - www.melanieklein.org

Poletni center Pikpolonica bo potekal v skladu s predpisi. Otrokom bomo zagotovili
zabavo, vzgojo in primerno socializacijo in zaščitili njihovo zdravje.
KAJ NUDIMO?
• Zabavno vzdušje in varno okolje za tvojega otroka
• Kvalificirano varstvo med poletnimi počitnicami z izkušenimi vzgojitelji in
pomožnim osebjem
• Pozornost do otrok: majhne skupine, da lahko skrbimo za vsako potrebo

KOMU JE NAMENJEN?
Otrokom od 3. do 12. leta

KJE?
V prostorih športnega centra Zarja v Bazovici, kjer narava in prijeten kraški zrak nudita
osvežitev med vročimi poletnimi meseci.

KDAJ?
Od 4. julija do 2. septembra 2022
Najkrajše možno obiskovanje – 1 teden.
Otroci lahko obiskujejo več tednov, tudi če niso zaporedni

SKUPINE
Želimo,da se otroci počutijo v centru pozornosti, zaradi tega so skupine maloštevilne
in razdeljene po starosti:
• rumena skupina (otroci, ki obiskujejo otroški vrtec, 3-5 let)
1 vzgojitelj vsakih 5/6 otrok
• modra skupina (otroci 6-12 let)
1 vzgojitelj vsakih 9/10 otrok

OBEDI
Nudili bomo 2 malici in kosilo. Posluževali se bomo specializiranega podjetja za
pripravo in dostavo obedov. Na podlagi predpisov Zdravstvene Ustanove, bodo kosila
strežena v monoporciji.
Meni sledi smernicam zdravstvenega podjetja in bo izobešen ob vhodu.

URNIK
Sprejem
Odhod

7.30 – 9.15
15.30 – 17.00

VZGOJITELJI
Osebje je kvalificirano in ima večletno izkušnjo na vzgojno-pedagoškem področju.
V poletnem centru bodo prisotni tudi klinični pedagogi, psihologi, izvedenci v
motoričnih vedah in pomožno osebje.

VPISOVANJE
Preko spletne strani www.melanieklein.org - vsak dan od 26. aprila 2022
Podrobne informacije bomo posredovali pred začetkom poletnega centra.

www.melanieklein.org
tel. 345 - 7733569
info@melanieklein.org

PRVI TEDEN
Program od 4. do 8. julija 2022

ponedeljek

torek

sreda

zjutraj

popoldne

Sprejem
Telovadba za dobro jutro
Socializacijske in skupinske igre

Prosta igra

Sprejem
Ustvarjalna delavnica:
“Starodavni predmeti”

Sprejem
Lov na zaklad na vrhu Olimpa

pravljični kotiček*

Baby dance

Prosta igra
pravljični kotiček*

Znanstvena delavnica**

Prosta igra
pravljični kotiček*

Spehod v naravo**

četrtek

Sprejem
Velika Zeusova igra

Prosta igra
pravljični kotiček*

Igre z vodo

petek

Sprejem
Animirana pravljica:
“Odiseja”

Prosta igra
pravljični kotiček*

Olimpijske igre

* branje pravlic ali počitek
** osnovna in srednja šola

V primeru slabega vremena bomo program prilagodili razmeram.
Dejavnosti bodo lahko potekale po skupinah, v različnih dnevih

DRUGI TEDEN
Program od 11. do 15. julija 2022

ponedeljek

torek

sreda

zjutraj

popoldne

Sprejem
Telovadba za dobro jutro
Socializacijske in skupinske igre

Prosta igra

Sprejem
Ustvarjalna delavnica:
“Mandala”

Sprejem
Lov na zaklad Tadž Mahala

Pravljični kotiček*

Baby dance

Prosta igra
Pravljični kotiček*

Znanstvena delavnica**

Prosta igra
Pravljični kotiček*

Spehod v naravo**

četrtek

Sprejem
Nagradna igra na Himalaji

Prosta igra
Pravljični kotiček*

Igre z vodo

petek

Sprejem
Animirana pravljica:
”Knjiga o džungli”

Prosta igra
Pravljični kotiček*

Indijske igre

* branje pravlic ali počitek
** osnovna in srednja šola

V primeru slabega vremena bomo program prilagodili razmeram.
Dejavnosti bodo lahko potekale po skupinah, v različnih dnevih

TRETJI TEDEN
Program od 18. do 22. julija 2022

ponedeljek

torek

sreda

zjutraj

popoldne

Sprejem
Telovadba za dobro jutro
Socializacijske in skupinske igre

Prosta igra

Sprejem
Ustvarjalna delavnica:
“Božično drevo”

Sprejem
Lov na zaklad princese Else

*
Baby dance

Prosta igra

*
Znanstvena delavnica**

Prosta igra

*
Sprehod v naravo**

četrtek

Sprejem
Nagradna igra ob Božičnem večeru

Prosta igra

*
Igre z vodo

petek

Sprejem
Animirana pravljica:
“Dostava daril z Božičkom”

Prosta igra

*
Igre na snegu

* branje pravlic ali počitek
** osnovna in srednja šola

V primeru slabega vremena bomo program prilagodili razmeram.
Dejavnosti bodo lahko potekale po skupinah, v različnih dnevih

ČETRTI TEDEN
Program od 25. do 29. julija 2022

pIKapolonica IN RIBICA nemo

ponedeljek

zjutraj

popoldne

Sprejem
Telovadba za dobro jutro
Socializacijske in skupinske igre

Prosta igra

Sprejem
Ustvarjalna delavnica:
“Barvane meduze”

torek

Sprejem
Lov na podvodni zaklad

sreda

PRAVLJICNI KOTICEK*
Baby dance

Prosta igra

PRAVLJICNI KOTICEK*
Znanstvena delavnica**

Prosta igra

PRAVLJICNI KOTICEK*
Sprehod v naravo**

Sprejem
Velika igra na koralnem grebenu

četrtek

Prosta igra

PRAVLJICNI KOTICEK*
Igre z vodo

1.
2.
petek

Sprejem
Animirana pravljica:
“Iščemo ribico Nemo”

Prosta igra

PRAVLJICNI KOTICEK*
Morske igre

* branje pravlic ali počitek
** osnovna in srednja šola

V primeru slabega vremena bomo program prilagodili razmeram.
Dejavnosti bodo lahko potekale po skupinah, v različnih dnevih

PETI TEDEN
Program od 1. do 5. avgusta 2022

zjutraj

popoldne

ponedeljek

Sprejem
Telovadba za dobro jutro
Socializacijske in skupinske igre

Prosta igra
PRAVLJICNI KOTICEK*
Baby dance

torek

Sprejem
Ustvarjalna delavnica:
“Mehiška hrana”

Prosta igra
PRAVLJICNI KOTICEK*
Znanstvena delavnica**

sreda

Sprejem
Lov na Majev zaklad

Prosta igra
PRAVLJICNI KOTICEK*
Sprehod v naravo**

četrtek

Sprejem
Velika igra v puščavi

Prosta igra
PRAVLJICNI KOTICEK*
Igre z vodo

Sprejem
Animirana pravljica:
»Pustolovščine Zorra»

Prosta igra
PRAVLJICNI KOTICEK*
Mehiške igre

petek

* branje pravlic ali počitek
** osnovna in srednja šola

V primeru slabega vremena bomo program prilagodili razmeram.
Dejavnosti bodo lahko potekale po skupinah, v različnih dnevih

ŠESTI TEDEN
Program od 8. do 12. avgusta 2022

ponedeljek

torek

zjutraj

popoldne

Sprejem
Telovadba za dobro jutro
Socializacijske in skupinske igre

Prosta igra

Sprejem
Mistery box:
“Okusi v shrambi”

*

Baby dance

Prosta igra
*

Znanstvena delavnica**

Prosta igra
sreda

Sprejem
Lov na zaklad z miško Ratatouille

*

Sprehod v naravo**

Prosta igra
četrtek

petek

Sprejem
Velika Masterchefova igra

*

Sprejem
Ustvarjalna delavnica:
“Pokovka s 1000 okusi”

Prosta igra

Igre z vodo

*

Kuharske igre

* branje pravlic ali počitek
** osnovna in srednja šola

V primeru slabega vremena bomo program prilagodili razmeram.
Dejavnosti bodo lahko potekale po skupinah, v različnih dnevih

SEDMI TEDEN
Program od 15. do 19. avgusta 2022

zjutraj

popoldne

Sprejem
Telovadba za dobro jutro
Socializacijske in skupinske igre

Prosta igra
Pravljicni Koticek *
Baby dance

torek

Sprejem
Trening s Hulkom

Prosta igra
Pravljicni Koticek *
Znanstvena delavnica**

sreda

Sprejem
Lov na Thorov zaklad

Prosta igra
Pravljicni Koticek *
Iskanje Batmanove jame**

ponedeljek

četrtek

Sprejem
Velika igra Iron Mana

Prosta igra
Pravljicni Koticek *
Igre z vodo

petek

Sprejem
Animirana pravljica:
“Pustolovščine Captaina Americe”

Prosta igra
Pravljicni Koticek *
Kviz herojev

* branje pravlic ali počitek
** osnovna in srednja šola

V primeru slabega vremena bomo program prilagodili razmeram.
Dejavnosti bodo lahko potekale po skupinah, v različnih dnevih

OSMI TEDEN
Program od 22. do 26. avgusta 2022

ponedeljek

torek

zjutraj

popoldne

Sprejem
Telovadba za dobro jutro
Socializacijske in skupinske igre

Prosta igra
Pravljični kotiček*
Baby dance

Sprejem
Ustvarjalna delavnica:
“Mr. Potato”

Prosta igra
Pravljični kotiček*
Znanstvena delavnica**

sreda

Sprejem
Lov na zaklad s Kozmobliskom

Prosta igra
Pravljični kotiček*
Sprehod v naravo**

četrtek

Sprejem
Velika igra šerifa Woodyja

Prosta igra
Pravljični kotiček*
Igre z vodo

Sprejem
Animirana pravljica:
“V svetu igrač”

Prosta igra
Pravljični kotiček*
Igre v Pizza Planetu

petek

* branje pravlic ali počitek
** osnovna in srednja šola

V primeru slabega vremena bomo program prilagodili razmeram.
Dejavnosti bodo lahko potekale po skupinah, v različnih dnevih

DEVETI TEDEN
Program od 29. avgusta do 2. septembra 2022

zjutraj

popoldne

ponedeljek

Sprejem
Telovadba za dobro jutro
Socializacijske in skupinske igre

Pravljicni koticek*

torek

Sprejem
Ustvarjalna delavnica:
“Game boy”

sreda

Sprejem
Velika igra Super Maria

četrtek

Sprejem
Lov na virtualni zaklad

petek

Sprejem
Animirana pravljica:
“Življenje v video igricah”

Prosta igra
Baby dance

Prosta igra
Pravljicni koticek*

Znanstvena delavnica**

Prosta igra
Pravljicni koticek*

Sprehod v naravo**

Prosta igra
Pravljicni koticek*

Igre z vodo

Prosta igra
Pravljicni koticek*

Baby dance
Zaključna zabava

* branje pravlic ali počitek
** osnovna in srednja šola

V primeru slabega vremena bomo program prilagodili razmeram.
Dejavnosti bodo lahko potekale po skupinah, v različnih dnevih

Stvari, ki jih otrok potrebuje v poletnem centru:
• termo steklenica za vodo
• ena menjava oblačil
(hlačke, majčka, spodnje hlačke)
• brisača za morje
• čepica
• krema za sonce
• nogavičke proti drsenju
POZOR: NI DOVOLJENO PRINAŠATI OD DOMA IGRAČE ALI DRUGE STVARI, KI NISO NA
SEZNAMU

Prosimo, da stvari in oblačila vašega otroka označite z imenom / začetnicami.
Vsakemu otroku bomo dodelili eno omarico, v kateri bo lahko, v času bivanja, pustil
vse potrebne stvari. Ob petkih je treba omarico sprazniti, zato da jo lahko očistimo.
V primeru bratov/sester prosimo, da ima vsak otrok svojo torbo/nahrbtnik.
Ob potrebi lahko med poletnim centrom pokličete sledečo telefonsko številko:
Študijski center Melanie Klein: 345 7733569

POLETNI CENTER PIKAPOLONICA
ČAS BIVANJA
1 TEDEN
2 TEDNA
3 TEDNI
4 TEDNI -5%
5 TEDNOV -5%
6 TEDNOV -10%
7 TEDNOV -15%
8 TEDNOV -15%
9 TEDNOV -15%

1 OTROK
€ 176,00
€ 352,00
€ 528,00
€ 669,00
€ 836,00
€ 958,00
€ 1.047,00
€ 1.197,00
€ 1.346,00

-12% 2 OTROKA
-20%
€ 352,00
€ 310,00
€ 528,00
€ 704,00
€ 620,00 € 1.056,00
€1.056,00
€ 929,00 € 1.584,00
€ 1.338,00
€ 1.177,00 € 2.007,00
€ 1.672,00
€ 1.471,00 € 2.508,00
€ 1.916,00
€ 1.686,00 € 2.874,00
€ 2.094,00
€ 1.843,00 € 3.141,00
€ 2.394,00
€ 2.107,00 € 3.591,00
€ 2.692,00
€ 2.369,00 € 4.038,00

Popusti veljajo do začetka poletnega centra, oziroma do 4. julija 2022.
Letna članarina 20,00€ ni vključena v ceniku.

3 OTROCI
€ 422,00
€ 844,00
€ 1.267,00
€ 1.606,00
€ 2.006,00
€ 2.299,00
€ 2.513,00
€ 2.873,00
€ 3.230,00

PREBRATI POZORNO

ODPOVED
V primeru odpovedi bo ŠC Klein zadržal odstotek plačane vpisnine po sledečih kriterijih:
ŠTEVILO DNI PRED ZAČETKOM
POLETNEGA CENTRA
Do 13. junija
Od 14. junija
Od 21. junija
Od 1. julija

ZADRŽANI
VPISNINO
0%
30%
50%
100%

ODSTOTKI

GLEDE

NA

Letne članarine v nobenem primeru ne vračamo.
V slučaju, da bi pristojni organi prekinili dejavnost, vam bomo vsoto neizkoriščenih
tednov vrnili.
V slučaju odsotnosti zaradi bolezni, te ni mogoče nadoknaditi

Plačilo lahko opravite:
• z bančnim nakazilom (Študijski center Melanie Klein – Zadružna kraška banka,
podružnica v Bazovici, ul I. Gruden 23/c
EU IBAN: IT04 J089 2802 2020 1000 0021 361
To lahko storite na 2 načina:
1. poravnate takoj celotni znesek bivanja in članarino (20€ za vsakega otroka)
2. poravnate v roku enega tedna od vpisa samo polovico zneska celotenga bivanja,
drugo polovico pa lahko poravnate do 14. junija. Članarino (20€ za vsakega
otroka) je treba poravnati ob prvi akontaciji.

1. teden

Od 4. do 8. julija

PIKAPOLONICA
V STARI GRČIJI

2. teden

Od 11. do 15. julija

PIKAPOLONICA
ODPOTUJE V INDIJO

3. teden

Od 18. do 22. julija

PIKAPOLONICA
MERRY CHRISTMAS

4. teden

Od 25. do 29. julija

PIKAPOLONICA
IN RIBICA NEMO

5. teden

Od 1. do 5. avgusta

PIKAPOLONICA
LETI V MEHIKO

6. teden

Od 8. do 12. avgusta

PIKAPOLONICA
MASTERCHEF

7. teden

Od 15. do 19. avgusta

PIKAPOLONICA
AVENGERS

8. teden

Od 22. do 26. avgusta

PIKAPOLONICA
TOY STORY

9. teden

Od 29. avgusta do 2. septembra PIKAPOLONICA
GAMING WEEK

Celotna vsota € ______________
Akontacija

€ _______________ datum ______________

Saldo

€ _______________ datum ______________

tel.: 345 - 7733569 - info@melanieklein.org – www.melanieklein.org

V sodelovanju z:

