
Lepo pozdravljeni starši in otroci. 
  
Z veseljem Vas obveščamo, da smo se letos odločili razširiti naše redne programe  

še s programom aktivnih počitnic, ki jih bomo izvajali med vsemi šolskimi 
 počitnicami. V priponki Vam pošiljamo podrobne informacije o naših poletnih 

 programih, ki jih bomo izvedli v letošnjem poletju. Hkrati pa Vas obveščamo, da  
smo se odločili za koncept aktivnih počitnic, ki ne temelji na množičnosti, saj želimo 
vašim otrokom ponuditi najboljšo izkušnjo, osebni pristop in varnost, Vam pa olajšati

 čas počitnic že s tem, da bomo otroke pobrali s kombijem pri vas doma in jih tja 
 tudi dostavili po koncu našega aktivnega dne. Programi bodo potekali v vsakem 
 vremenu, saj imamo pripravljene tudi aktivnosti, ki se lahko odvijajo v notranjih  

prostorih. Zaradi vseh teh individualnih pristopov in prilagoditev smo se odločili, da 
bo število prijavljenih otrok v vsak tedenski program največ 12. V priponki najdete 

 naše programe, ker pa se še dogovarjamo z raznimi ponudniki za ceno, vam bomo
 cene programov posredovali v kratkem. 

  
Naš dan bo potekal tako, da bomo najprej otroke zjutraj med 7.00-8.00 prevzeli na 
dogovorjenih lokacijah, nato pa se odpravimo novim športnim dosežkom naproti.  
Programe bomo prilagajali glede na starost udeležencev in jih razvrstili v majhne  
homogene skupine, da bomo lahko zagotovili največjo varnost. V sklopu aktivnih  
počitnic se otroci udeležijo različnih izbranih športnih tečajev,  taborov,.. Učenje 

 novih vsebin pa poživimo z različnimi igrami ter podobnimi zabavnimi animacijami. 
Po koncu vsakodnevnih aktivnosti, pa Vam bomo otroka pripeljali na dogovorjeno 
 lokacijo med 16.00-17.00. Vsak udeleženec aktivnih počitnic dnevno prejme tudi 

 topel obrok, malico in pijačo. Starši boste lahko celotno dogajanje dnevno 
 spremljajo na naši spletni strani (portal), kjer bomo dnevno objavljali aktualne slike,
 na koncu tečaja pa tudi posnamemo filmček za spomin v kolikor se otroci in starši s

 tem strinjajo.  
  

PREDNOSTI NADSTANDARDNIH POLETNIH PROGRAMOV JECOM ŠPORT: 
  

 1.) NAJVEČ 3-4 OTROCI NA UČITELJA 
 2.) PROFESIONALNA IZKUŠENA EKIPA 

 3.) PREVOZ OD VRAT DO VRAT 
 4.) INDIVIDUALNA OBRAVNAVA  

 5.) PRILAGODLJIV URNIK 
 6.) UČENJE DRUGIH ŠPORTNIH VSEBIN 
 7.) OSEBNI PRISTOP IN MAX. VARNOST 

  
PROGRAMI: 

29.6.-28.8.2020 PLAVALEC (9 TERMINOV) 
6.7.-10.7.2020 RAZISKOVALEC 

13.7.-17.7.2020 LJUBITELJ ŽIVALI 
20.7.-24.7.2020 POGUMNO SRCE 

27.7.-31.7.2020 ŠPORTNIK 
3.8.-7.8.2020 INDIJANEC 
8.8.-15.8.2020 TABORNIK 

17.8.-21.8.2020 POHODNIK 
24.8.-28.8.2020 ROBINZON 

 


