GASILSKAZVEZA ŽALEC
Ulica heroja Staneta 1, 3310 Žalec
Tel.: 03-710-25-80, faks: 03-710-25-81
GSM: 051-38-28-86, e-mail: gasilska.zveza.zalec@siol.net
Spletna stran: www.gz-zalec.org
D.š.: 88006948, Poslovni račun: 6100 0000 7550 439

Številka: MK/2019-04
Datum: 14. 3. 2019

LETOVANJE GASILSKE MLADINE »KOLPA-OSILNICA 2019«
Gasilska zveza Žalec bo skupaj z mladinsko komisijo
tudi v letu 2019 organizirala letovanje za gasilsko
mladino od 7 – 16 leta starosti.

Letovanje bo potekalo v prijetnem okolju
reke Kolpe v kraju Osilnica v enem terminu in
sicer od 10. do 14. 7. 2019
V ceno je vključeno:
bivanje v športnem centru (hotel Kovač) v sobah s skupnimi ležišči
hrana in pijača - polni penzion s hrano, prilagojeno otrokom (zajtrk, kosilo, večerja)
prevoz
športne aktivnosti
šola plavanja (kopanje v reki Čabranki in v notranjem bazenu)
Na letovanju se bomo urili v gasilskih veščinah, tekmovali bomo v igrah in vajah, ki jih
izvajamo na gasilskih kvizih in orientacijah, spoznavali bomo lepote in preprostost
Dolenjske in njihovih prebivalcev. Poskrbeli bomo tudi za presenečenja! Udeležili se
bomo iger Petra Klepca in počeli še mnogo drugih zanimivih stvari….
Glavni cilji letovanja so:
spletanje novih prijateljskih vezi,
poglabljanje medsebojnih odnosov,
sodelovanje in razumevanje tako med otroci
kot med otroci in mentorji,
iskanje novih doživetij,
premagovanje strahu, ko smo prvič zdoma,
 živeti v skupini
živeti v naravi in z naravo, itd
Želimo, da se nam glede na ugodno ponudbo letovanja, pridružite v čim večjem
številu, tako glede udeležencev kot glede števila prostovoljnih gasilskih društev.
Cena letovanja je enaka kot že nekaj let doslej - 90 EUR/osebo. Prijave
sprejemamo na Gasilsko zvezo Žalec do zapolnitve mest oz. najkasneje do
5.6.2019. Ob prijavi morate poravnati polovico stroškov letovanja (45 €/osebo), ostalo
pa najkasneje do 1. julija 2019. Stroške poravnate na TRR GZ Žalec: SI56 6100 0000
7550 439, sklic SI00 01-04-2019.
Za več informacij pokličite 031/301-105 (Uroš Stepišnik)
Z gasilskim pozdravom Na pomoč!
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