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Poletni gledališki tabor
Pinea, 27. - 31. avgust 2018
Tudi letos vabimo vse člane male gledališke šole pri GTČ Jesenice, da se udeležijo poletnega
gledališkega tabora, ki ga letos drugič organiziramo v obmorskem letovišču Pinea. Letovišče
Pinea se nahaja v naselju Kastanija, severno od mesta Novigrad, v severozahodni Istri.
Za bivanje so na voljo bungalovi za 9 otrok in 2 vodiča. Sobe so 3 ali 2-posteljne. V prvi stavbi
sta še recepcija in kuhinja. Poleg kuhinje pa je velika pokrita in zaprta jedilnica. Za zdravje
otrok skrbi medicinski tehnik/sestra, ki je vedno prisoten.
V sklopu letovišča so igrišča za nogomet, odbojko, odbojko na mivki, nogometno igrišče,
igrala, prostor za večerne prireditve,...
Plaža je delno betonirana, delno kamnita, s pomolom in barom "Delfinček".
Celotna Pineta je prepredena s sprehajalnimi potmi v čudovitem borovem gozdičku, naše
letovišče pa se nahaja 2 kilometra od centra mesta Novigrad.
Kastanija 3, 52466 Novigrad, Hrvaška

Tako kot vsako leto bosta tudi letos tabor vodili naši odlični mentorici Nika
Brgant in Katja Stušek, tema letošnjega tabora je SLADOLED.
Če je vaš otrok na karkoli alergičen, nas o tem prosim obvestite. Zagotovite jim zaščito pred soncem
in insekti.

Cena : 192,00 EUR
V ceno je vključeno bivanje v bungalovih, polni penzion (5 obrokov na dan), turistična
pristojbina, avtobusni prevoz z Jesenic in nazaj, članarina in varstvo otrok.
Po prejemu prijavnice vam bomo poslali račun s položnico/e, ki ga morate poravnati do 16. 8. 2018,
sicer udeležba ni mogoča. Že vplačano kotizacijo vrnemo le ob predložitvi zdravniškega potrdila.
Na gledališki tabor sprejmemo 18 otrok, zato pohitite s prijavami.
Informacije in prijave za delavnice na natalija.korosec@gledalisce-tc.si
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PRI J A V N I C A
POLETNI GLEDALIŠKI TABOR PINEA 2018
27. – 31. avgust
Ime in priimek udeleženca/ke:

Rojen-a:
Točen naslov: ulica, hišna št., kraj:
Številka osebnega dokumenta:
poštna številka:

pošta:

Telefon:
e-naslov:
opombe:
plačilo v : 1. obroku

2. obrokih

3. obrokih

Organizator zagotavlja varovanje osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni izključno v namene prijave in obveščanja o
delavnici. Organizator jamči, da podatki prijavljenih ne bodo posredovani tretji osebi in bo osebne podatke udeleženca
uporabljal in shranjeval skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
S prijavo udeleženec potrjuje, da so podatki, ki jih je zapisal oz. podal na/pri prijavi resnični. Izjavlja, da je zdrav, vsestransko
pripravljen za aktivno udeležbo. Upošteval bo vsa navodila organizatorja in sodeloval na lastno odgovornost. Potrjuje, da
pristaja na tveganja v zvezi z udeležbo pri tej aktivnosti in zato do organizatorja ne bo uveljavljal kakršnih koli odškodninskih
zahtevkov. Soglaša, da lahko organizatorji delavnice objavijo njegove podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih
javnega obveščanja, ne da bi od njih zahteval kakršnokoli povračilo.

Datum:

Podpis odgovorne osebe:

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice

Trg Toneta Čufarja 4
4270 Jesenice, Slovenija
T: 04 58 33 100
F: 04 58 33 102
gtc@gledalisce-tc.si
www.gledalisce-tc.si

Potek letovanja:
prihod v Pineo v dopoldanskih urah. Sledi razdelitev otrok po hišicah (v posamezni hišici biva od 9 do
12 otrok in mentor).
Vsak dan vstajanje ob 8. uri. Sledi osebna higiena, razgibavanje in zajtrk. Po zajtrku sledi kopanje in
šola na plaži do kosila. Po kosilu sledi gledališka šola v senci borovcev. Po šoli zopet kopanje in
večerja. Po večerji je družabni večer do 22. ure in zatem spanje.
Za osebno higieno in čistočo hišic skrbijo otroci sami, pod nadzorom mentoric.
OKVIRNI SEZNAM POTREBŠČIN:
- osebna izkaznica ali potni list in potrjena zdravstvena izkaznica, evropska modra
- trenirka
- pižama
- majice s kratkimi rokavi
- kratke hlače
- spodnje hlače in nogavice
- jopica ali topel pulover
- vetrovka, dežnik
- pokrivalo za zaščito pred soncem
- obutev za plažo
- obutev za v vodo (priporočeno)
- športni copati
- dvoje ali troje kopalk
- dve kopalni brisači
- torba/ nahrbtnik za na plažo -neobvezno
- dve brisači za osebno higieno
- žepna svetilka
- zobna ščetka, zobna pasta, glavnik, sredstvo za sončenje, milo, sredstvo za zaščito pred
komarji, klopi, papirnati robci
- plastenka z navojem (za pijačo)
- pribor za pisanje, flomastri in barvni svinčniki za risanje
- igre za kratek čas, knjiga
- rolerje, tablične računalnike,… naj raje pustijo doma
- žepnina po dogovoru (kune v manjših bankovcih)
- nekaj malice za na pot ( začnemo s kosilom)
- otroci, ki slabo prenašajo vožnjo, naj pred odhodom vzamejo tabletko proti slabosti in nekaj
polivinilastih vrečk
- otroci, ki redno jemljejo zdravila, naj jih z ustreznim navodilom vzamejo s seboj in starši naj o
tem pred odhodom obvestijo mentorja.

