POLETNI TEMATSKI TABOR ZA UČENCE
POLETNE POČITNICE 2019 –
KREATIVNA ANGLEŠČINA in NOVINARSKI TABOR
ZA KOGA?
ZA UČENCE od 5. do 9. razreda, ki izkazujejo izjemne potenciale, motivacijo in interes na izbranem
razpisanem področju in si želijo nekoliko drugače preživeti nekaj počitniških dni ob morju.
KDAJ in KJE?
30. 6. - 5. 7. 2019, DOM VIRC, Poreč (Materada 38, 52440 Poreč, Hrvaška)
Udeleženec se lahko udeleži le enega vsebinskega tabora.

NOVINARSKI TABOR - Če te zanimajo mediji in bi rad/a aktivno preživel/a
počitniške dni, potem je tabor novinarstva pravšnji zate. Na taboru bomo
pripravili pravo redakcijo in zaživeli novinarko življenje: na terenu se bomo
preizkusili kot novinarji reporterji, pisci reportaž, intervjujev, zgodb, na naš
čas in dogajanje bomo pogledali kot kritični opazovalci in misleci, preizkusili
se bomo tudi kot uredniki, redaktorji in lektorji pa sestavili svoj časopis.
Poreč bomo prečesali po dolgem in počez in ga skozi svojo novinarsko
radovednost skušali čim bolje spoznati. Izdali bomo tretjo številko časopisa
ODBIT(O).
KREATIVNA ANGLEŠČINA - Te zanima ustvarjanje v angleškem jeziku
in bi rad aktivno preživel/a počitniške dni ob morju - potem je
jezikovni tabor pravi zate. Na taboru bosta poudarka na ustvarjalnosti
v tujem jeziku in kreativnem pisanju v izbranem tujem jeziku, ob tem
pa še spoznavanju mesta ter aktivnemu preživljanju počitnic. Dneve
bomo dodatno popestrili z različnimi dejavnostmi, kot so kopanje,
aktivnosti na prostem, ogled mesta, zabavni večerni program in še kaj
zanimivega se prav gotovo obeta. Tabor je namenjen tistim, ki si želijo
veliko zabave, druženja, ustvarjanja in nepozabnih doživetij.
CENA?
195,00 EUR na udeleženca. Cena zajema organizacijo in izvedbo
programa, bivanje, prehrano, zavarovanje, prevoz, varstvo,
organizacijo ter izvedbo ostalih aktivnosti. Plačilo se izvede na osnovi
računa oz. položnice (UPN), ki ga po prejemu prijave staršem oz.
skrbnikom posreduje ZPM Maribor. Plačilo mora biti izvedeno
najkasneje do 24. 6. 2019
PRIJAVA?
IZPOLNJENA PRIJAVNICA z motivacijskim pismom (izpolni udeleženec). PRIJAVE sprejemamo na
ZPM Maribor do petka, 21. 6. 2019 oz. do zapolnitve prostih mest (šteje se datum prejema prijavnice).
Tabor bo izveden, če bo dovolj prijav (najmanj dvajset prijav).
Starši lahko uveljavljajo možnost subvencioniranja glede na prihodek na družinskega člana na osnovi
regresne lestvice. Podrobnejše informacije o prijavi na spletni strani ZPM Maribor, kjer nadete tudi
prijavnico.
Prevoz bo organiziran iz večjih slovenskih mest (Maribor – Celje – Ljubljana – Postojna – Koper Poreč) v primeru zadostnega števila prijav iz posameznih mest. Starši poskrbijo za prevoz
udeležencev do ustrezne vstopne postaje, ki bodo znane po prijavi vseh udeležencev.
DODATNE INFORMACIJE: Urša Žiger, 02 229 69 15, ursa@zpm-mb.si.

KRITERIJI ZA SUBVENCIONIRNAJE TEMATSKIH TABOROV ZA NADARJENE 2019

OSNOVA ZA IZRAČUN PRISPEVKA STARŠEV JE VELJAVNA ODLOČBA O OTROŠKEM DODATKU
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PRISPEVEK STARŠEV*
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*Ugotavljanje upravičenosti do subvencije
Upravičenost do subvencioniranega letovanja se ugotavlja na osnovi veljavne odločbe o odmeri
otroškega dodatka.
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