Štev.: k27 / 17
Maribor; 06.03.2017
Društvo pljučnih in
alergijskih bolnikov Slovenije

ZADEVA: Ponudba za letovanje v Mladinsko počitniškem domu Frankopan v Punatu
v sezoni 2017
Spoštovani!
Posredujemo Vam ponudbo za letovanje vaših članov v letu 2017 v našem MPD Frankopan v
Punatu na otoku Krku.

Ponujamo vam možnost letovanja (11 dni/10 nočitev) za skupino/e otrok iz vašega društva v
dveh terminih, ko so na letovanju osnovnošolski otroci. Za vaše otroke lahko ponudimo
termine, ki bodo v času:
-

IV. izmene: od torka, 1.8.2017 do petka, 11.8.2017 in
V. izmene: od petka, 11.8.2017 do ponedeljka, 21.8.2017.

Namestitev in razvrščanje otrok v skupine
Otroci so po skupinah nameščeni v sobah z 8 do 10 ležišči za otroke in 1 ležiščem za
prostovoljca-vzgojitelja otrok, ki skrbi za skupino otrok ves čas letovanja.
Otroke po skupinah razvrščamo glede na spol in starost (od 6 do 8 let so v skupinah dečki in
deklice še lahko skupaj, od 9 do 17 let pa so v skupinah le fantje oz. dekleta; v eni skupini so
otroci iste starosti oz. do dveh let razlike).

Cena za letovanje zajema
bivanje, prehrano (zajtrk, kosilo, popoldansko malico in večerjo), vključevanje v vse
delavnice in prireditve, ki jih v skladu z našim programom letovanja pripravi pedagoška ekipa
izmene (pedagoško vodstvo izmene in vsi vzgojitelji skupin otok ) v sodelovanju z otroci in
povabljenimi zunanjimi gosti, zdravstveno varstvo, turistično takso, izlet z ladjico in sliko
otrok na letovanju.

Cena :
35,00 €/dan in znaša za 10 nočitev 350,00 € na otroka.
o Cena za letovanje s sofinanciranjem ZZZS OE Maribor*:
9,40 €/dan in znaša za 10 nočitev 94,00 € na otroka.
*Zdravstveno letovanje velja za otroke, ki imajo bivališče v krajih, ki so na področju
ZZZS OE Maribor z izpostavami (Maribor, Lenart, Ormož, Ptuj in Slovenska Bistrica) in
da za njih osebni zdravnik otroka napiše NAPOTITEV NA ZDRAVSTVENO
LETOVANJE katero posreduje v RKS-OZ Maribor
Za otroke iz območja delovanja RKS-OZ Maribor (občine: Maribor, Duplek, Rače-Fram,
Hoče-Slivnica, Miklavž, Starše, Kungota, Pesnica, Šentilj, Ruše, Selnica ob Dravi in
Lovrenc na Pohorju), se lahko cena letovanja zniža, za del sofinanciranja občine, če
predložijo ustrezno dokumentacijo in uveljavljajo sofinanciranje občin.
V primeru prijave vsaj 40 otrok se lahko prijavijo otroci tudi iz drugih krajev Slovenije –
zanje velja cena 35,00 €/dan.
V tem primeru bomo v skladu s predhodnim dogovorom organizirali prevoz otrok v/iz
Punat/a tako, da bo vstopna/iztopna postaja otrok čim bližje domu za večino prijavljenih
otrok.
Za dodatne informacije vas prosimo, da pokličete strokovno delavko RKS-OZ Maribor v
referatu za letovanje otrok na tel. štev.: 02/234 40 06 ali pošljete sporočilo na e – naslov:
letovanje@rkmb-drustvo.si
S spoštovanjem!
Sekretar RKS-OZ Maribor:
Metod Dolinšek, univ.dipl.ekon.

Preživi poletje z nami

MLADINSKO POČITNIŠKI DOM
»FRANKOPAN« PUNAT

morje in šport
kulturne delavnice

otok KRK, Hrvaška

raziskovanje in spoznavanje novega
druženje in sodelovanje z vrstniki
odlična hrana in vzgojitelji
24 urna prisotnost zdravstvene ekipe
in še in še in še...

Te zanima ?
Izkoristi priložnost in se pozanimaj
kako lahko letuješ ceneje!!
telefon: 02 234 40 06
e-pošta: letovanje@rkmb-drustvo.si
RKS - Območno združenje Maribor
Ulica Pariške komune 13
Maribor

