POČITNICE NA FAKULTETI ZA ŠPORT
SPLOŠNO O POČITNICAH NA FAKULTETI ZA ŠPORT
Na Fakulteti za šport v poletnem času izvajamo aktivne počitnice za otroke od 4. leta starosti
naprej. So skrbno načrtovane, aktivnosti pa vodijo izkušeni vaditelji – vsi izključno študenti in
diplomanti Fakultete za šport. Pridobivanje novih znanj na področju športa, gibanja in
zdravega načina življenja, je le nekaj pomembnih ciljev naših počitnic. Seveda ne pozabimo na
zabavo in smeh ter navezovanja novih prijateljstev.
Aktivnosti potekajo od ponedeljka do petka od 7. do 17. ure. V času bivanja imajo otroci
zagotovljene tri obroke (zajtrk, kosilo in popoldansko malico). Aktivnosti se odvijajo v prostorih
Fakultete za šport in njeni okolici (park Kodeljevo, Golovec), na odprtem bazenu Kodeljevo
potekajo plavalni tečaji. Enkrat v tednu vsi otroci preživijo dan na bazenu.

RAZPORED TERMINOV:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

termin: 29. 6. – 3. 7. 2020
termin: 6. 7. – 10. 7. 2020
termin: 13. 7. – 17. 7. 2020
termin: 20. 7. – 24. 7. 2020
termin: 27. 7. – 31. 7. 2020
termin: 3. 8. – 7. 8. 2020
termin: 10. 8. – 14. 8. 2020
termin: 17. 8. – 21. 8. 2020
termin: 24. 8. – 28. 8. 2020

POTEK POČITNIŠKEGA DNE:
URA

AKTIVNOST

7.00 – 8.00

prihod otrok in jutranje varstvo

8.00 – 8.30

zajtrk

8.30 – 9.00

družabne igre

9.00 – 12.00

ŠPORTNE DELAVNICE/PLAVALNI TEČAJ

12.00 – 13.00

kosilo

13.00 – 15.00

POUČNO-USTVARJALNE IN ŠPORTNE DELAVNICE

15.00 – 15.30

popoldanska malica

15.30 – 17.00

popoldansko varstvo in odhod otrok

DELAVNICE
Športne delavnice potekajo od 9. do 12. ure. Otroci, ki imajo program »Športni zmiks« bodo
imeli različne aktivnosti – plezanje, akrobatiko, gimnastiko, nogomet, atletiko, igre z žogami…
Tisti, ki izberejo počitnice s plavalnim tečajem so vsak dan v dopoldanskem času na bazenu.
Plavalni tečaji potekajo od 1. do vključno 8. termina.
Poučno-ustvarjalne delavnice v kombinaciji s športnimi delavnicami potekajo od 13. do 15.
ure. Različna športna društva in naši vaditelji se bodo potrudili in pripravili dnevno različne
zanimive vsebine. Spoznavali bodo nove igre, športe, si izmislili svojo državo, ustvarjali…

LASTNA OPREMA IN PRIPOMOČKI
PLAVANJE
• 2x kopalke,
• 2x brisača (velika, mala),
• pokrivalo (proti soncu),
• podloga za ležanje (po želji),
• krema za sončenje s primernim faktorjem (15+),
• steklenica za vodo (plastenka, bidon).
OSTALO
•
•

Ostali pripomočki (igrače ipd.) ali opremo prinesejo s seboj NA LASTNO
ODGOVORNOST. Za njih ne odgovarjamo. Vredne predmete (telefon, nakit, ure…) naj
otroci pustijo doma.
V nujnem primeru vas pokličemo mi, vi pa nas dobite na 041 334 421.

SPREMEMBA PROGRAMA
Pridružujemo si pravico do manjših sprememb programa. O spremembah bomo udeležence
obvestili 5 dni pred morebitno spremembo programa. V primeru manjšega števila prijavljenih
si pridržujemo pravico do prestavitve prijavljenih na kateri drugi program ali termin po
dogovoru z vami.

PRIJAVA
Prijava na POČITNICE in PLAVALNI TEČAJ poteka preko prijavnice, ki jo najdete na povezavi:
https://www.fsp.uni-lj.si/institut-za-sport/vadba/pocitnice/

Če potrebujete pomoč pri prijavi, nas pokličite na 041 334 421 ali pišite na vadba@fsp.uni-lj.si.
Otroke lahko prijavite na več terminov hkrati. Prijave potekajo preko celega poletja.
Prijave na posamezni termin potekajo do enega tedna pred izbranim terminom.

CENA

CENIK 2020
CENA NA TERMIN

POČITNICE cena za drugega
NA
družinskega člana
FAKULTETI ZA 1 POČITNIŠKI DAN
ŠPORT

POČITNICE S
PLAVALNIM
TEČAJEM

AKCIJA 3 + 1 GRATIS
CENA NA TERMIN
cena za drugega
družinskega člana
2 TERMINA (10 DNI)
2 TERMINA: cena za
drugega družinskega člana
5 DNI (15 ur)

PLAVALNI
TEČAJ

cena za drugega
družinskega člana
2 TERMINA (10 DNI)
cena za drugega
družinskega člana

Cene vključujejo DDV.
POPUSTI
10 % popust velja na prijavljenega drugega družinskega člana.

160,00 €
144,00 €
37,00 €
480,00 €
195,00 €
175,50 €
290,00 €
261,00 €
90,00 €
81,00 €
160,00 €
144,00 €

PLAČILO
Plačilo je možno izvesti izključno preko položnice ali spletnega bančništva. Plačilo z gotovino
ni možno. Plačilo je potrebno izvesti 5 DNI PRED PRIČETKOM PROGRAMA.

VARNOST PRI VADBI
Vadeči se obvezuje upoštevati navodila za varno vadbo, ki jih poda vaditelj. Vaditelj sme z
vadbe izključiti vadečega, če ta z neupoštevanjem varnostnih navodil ali na drug način ogroža
sebe, druge osebe ali stvari.

ODPOVED PROGRAMA
Vadeči lahko preneha z vadbo v Športnem centru Fakultete za šport, vendar brez povrnitve
plačila. 90 % plačila se vrne v primeru, da vadeči pred pričetkom programa predložijo
zdravniško opravičilo. V izrednih primerih deviantnega vedenja si Športni center Fakultete za
šport pridržuje pravico do izključitve vadečega brez povrnitve plačila. V primeru manjšega
števila prijavljenih in v primeru podaljšanja izrednih razmer v Republiki Sloveniji si pridržujemo
pravico do odpovedi programa s povrnitvijo plačila.

ZDRAVSTVENO STANJE IN ZAVAROVANJE OTROK
Otroci morajo biti obvezno zavarovani preko staršev. Starši morajo vaditelje NUJNO obvestiti
o zdravstvenih posebnostih otroka.

HIGIENSKA PRIPOROČILA
Program bo potekal skladno z navodili Fakultete za šport in Nacionalnega inštituta za javno
zdravje, ki so javno dostopni in tudi objavljeni na vseh vidnih mestih Fakultete za šport.

VAROVANJE PODATKOV
Športni center Fakultete za šport se zavezuje, da bo osebne podatke pridobljene s prijavnicami
vadečih uporabljal izključno za lastne potrebe. Športni center Fakultete za šport promovira
svoje dejavnosti na različnih prireditvah ter strokovnih in znanstvenih kongresih. Vadeči ali
njihovi skrbniki se s prijavo na vadbo Športnega centra Fakultete za šport strinjajo s
fotografiranjem in snemanjem izključno v namene promocije Športnega centra Fakultete za
šport. Vadeči ali njihovi skrbniki dovolijo prisotnost in sodelovanje študentov Fakultete za
šport na urah vadbe, ki opravljajo ure v sklopu pedagoškega procesa, saj na ta način bogatimo
program in poskrbimo, da je še bolj strokoven in pester.

KONČNE DOLOČBE
Športni center Fakultete za šport si pridržuje pravice do spremembe ali dopolnitve splošnih
pogojev.
19. 5. 2020

