
  

 

POČITNIŠKI PROGRAM ZA MLADOSTNIKE 

 

Dragi starši, 

sporočamo vam, da bomo v letošnjem letu pripravili poletni počitniški program za mladostnike od 13. do 

vključno 17. leta starosti v času poletnih počitnic. Dekletom in fantom bi radi ponudili prijeten počitniški 

oddih, z aktivnostmi za odraščajoče mladostnike. Program, vključno z obroki, bo brezplačen. Trajal bo od 

torka, 25. do četrtka, 27. julija 2017.  

Program bomo izvajali v Vrbju (Škofijski dom Vrbje). Iz Celja bomo organizirali prevoz do Vrbja iz neposredne 

bližine naše pisarne na Muzejskem trgu (mini krožišče pri občini Celje, pri Plesnem valu). Program strokovno 

vodi Saraja Hribernik. Predviden program je sledeč: 

 

 

    Torek, 25. 7. 2017 

    8.00   odhod iz Celja v Vrbje 

     

   Vmes aktivni program, prosti čas, vsi obroki. 

 

    Četrtek, 27. 7. 2017 

    14.00 odhod iz Vrbja v Celje 

 

   

V okviru aktivnega programa bomo izvajali športne, 

ustvarjalne, multimedijske aktivnosti. Nekaj pa 

jih še naj ostane skrivnost.    

 

 

 

Za vse informacije lahko pokličete tudi:  Saraja Hribernik 051 278 481 

 

 

 

 

 

Prijave bomo sprejemali do zapolnitve prostih mest ali do ponedeljka, 10. julija 2017. 

Izpolnjeno prijavnico, prosimo,  prinesite v pisarno Škofijske Karitas Celje (Muzejski trg 8, Celje). V dogovoru z Župnijsko Karitas, 

lahko prijavnice tudi oni posredujejo nam. 

Oddaja prijavnice bo možna tudi v Vrbju, v času uradnih ur. 

Prijavnico najdete na hrbtni strani lista. Prav tako potrebščine, ki jih naj imajo udeleženci s seboj. 

  



 

Potrebščine: 

- stvari za osebno higieno 

- brisača  

- oblačila za preobleč 

- kopalke 

- posteljnina za posteljo/rjuha in spalna vreča 

- copati  

- če ima kdo inštrument ali fotoaparat, naj prinese s seboj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odreži prijavnico 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ime, priimek in naslov starša ali skrbnika: _____________________________________________________________ 

prijavljam ______________________________________________________(ime in priimek mladostnika) na poletni 

počitniški program 2017.  

Datum rojstva mladostnika:________________________________________ (potrebujemo zaradi zavarovanja mladostnikov) 

Zaključen razred/letnik: _______  

Kontaktna telefonska številka staršev: _____________________ 

 

Prevoz:    lasten / Karitas   (obkroži) 

Posebnosti (glede hrane – diete, idr.): 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 


