KLUB PRIJATELJEV MLADINE MARINDOLUS KRANJ
Gogalova ulica 3, 4000 Kranj tel: 040-887-987,
mail: info@klub-marindolus.si

Spoštovani starši,
V času poletnih šolskih počitnic bodo organizirana letovanja za otroke iz socialno ogroženih družin
preko Fundacije Vincenca Drakslerja na taborih Mini Gorindol v Beli krajini.
Termini in mesta so na voljo osnovnošolskim otrokom, starim od 6 do 13 let.
Možni termini letovanja:
•
•
•
•

27. junij – 1. julij (5 dni); za zdaj 15 mest
15. – 19. avgust (5 dni); za zdaj 15 mest
25 - 30. julij (6 dni); za zdaj 5 mest
1. - 6. avgust (6 dni); za zdaj 5 mest

Ponudba na ključ zajema:
•

Prevoz z vlakom do Bele krajine (os Kranj –
Ljubljana – Novo mesto – Črnomelj) in nazaj,

•

Nastanitev na nekdanji kmečki posesti,
prenovljeni v otroški in mladinski tabor.

•

Prehrana: 4x dnevno: zajtrk, malica, kosilo, večerja. Prehrana je prilagojena alergikom in
vegetarijancem, jedilnik vsebuje veliko sadja in zelenjave.

•

Program in animacija: izbran program obsega vsebine iz železne skrinje naših preteklih taborov:
gusarski dan, srednjeveški dan, team-building, Gorindolfest, Mednarodni dan, ipd., ter tudi nov
sprotni program. Vsebino bomo dnevno določali skupaj z udeleženci.

•

Dnevna organizacija in dinamika, koordiniranje, varnost.

Cena osnovne ponudbe:
•

160€ na udeleženca

Drugi dogovori:
•

Termin za mlade, stare od 14 do 18 let zaenkrat še ni odprt, ga odpremo po dogovoru
naknadno, ko bo več informacij.

•

Odpoved udeležencev 7 dni ali manj pred odhodom na termin brez menjave ni možna.
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•

Prijavnico si lahko ogledate tukaj: https://taborjenje.info/prijava/ Prosimo, da pošljete želje,
katere podatke zbiramo/dodamo za prijavo preko Fundacije VD.

Sodelovanja se zelo veselimo.
Prijazen pozdrav,
Mojca Bešter, vodja
programa
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