
OtrOŠka 
Sekcija

Debeli rtič
25. junij - 2. julij 2018

Potek in vtise vseh dosedanjih taborov  

si lahko ogledate na spletni strani  

društva www.kvcb.si.

Ime: 

Priimek: 

Datum rojstva:

Ime starša: 

Priimek starša:

Naslov:

Telefonska št.:

Organiziran skupinski prevoz:    DA    NE

Kraj, datum: 

Podpis starša ali skrbnika: 

10. otroški tabor

S podpisom dovoljujem objavo otrokovih fotografij 
na zgibanki, spominskem DVD–ju, FACEBOOK-u in 
spletni strani Društva za KVČB.

10. otroški tabor

Debeli rtič, 25. junij - 2. julij 2018

PrijaVNica



Ljubljansk a ulica 5
2000 Maribor
M 041 665 000
info@kvcb.si
www.kvcb.si 



730 - 800    vstajanje
800 - 900   zajtrk
900 - 1200   kopanje, aktivnosti pod  
    vodstvom animatorja
1200 - 1400   kosilo
1400 - 1500   popoldanski počitek
1500 - 1800   kopanje, aktivnosti pod  
    vodstvom animatorja
1800 - 1900    večerja
1900 - 2200    aktivnosti pod vodstvom 
    animatorja
od 2200     spanje

• Družabne in socialne igre

• Ustvarjalne delavnice

• Igre nekoč

• Izlet v neznano

• Bowling

• Igre z žogo in druge športne aktivnosti

• Gibanje s pomočjo talnih iger

OTROŠKI TABOR  – Debeli Rtič
od 25. junija do 2. julija 2018

v hotelu Arija na Debelem Rtiču

Društvo za KVČB v okviru otroške sekcije 
organizira 10. otroški tabor za otroke s kronično 
vnetno črevesno boleznijo. Našim otrokom želimo 
namreč nuditi aktivno preživljanje počitniških dni 
s spoznavanjem zdravega načina življenja in jim 
predstaviti aktivnosti, s katerimi lahko razvijajo 
svoje sposobnosti in kreativnost.

Prijavite se lahko najkasneje do 25. 5. 2018 s 
prijavnico, poslano po navadni pošti na naslov 
DRUŠTVO ZA KVČB, P.P. 640, 2103 MARIBOR 
ali po e-mailu na e-naslov društva info@kvcb.si 
ali na e-naslov otroške sekcije otroska@kvcb.si s 
skenirano podpisano prijavnico.

Prijavijo se lahko otroci od 6 do 16 leta starosti s 
kronično vnetno črevesno boleznijo.

Soudeležba znaša 30,00 EUR - možnost plačila 
v dveh obrokih, možna tudi vloga za oprostitev 
plačila. Plačilo pred odhodom na TRR društva  
SI56 0417 3000 1077 573, NKB Maribor.

DNeVNi PrOGraM

aktiVNOSti
SPlOŠNe 
iNFOrMacije


