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Sokolske počitnice - POREČ 2022 
 
GD Sokol v sodelovanju s ŠD Sokol Bežigrad in ŠD Sokol Brezovica vabi na poletno 
letovanje v Poreču. Počitniški dom Špadiči (Omladinski hostel "Šiška") leži v naselju 
Špadiči v neposredni bližini morja, medtem ko je od centra Poreča oddaljen manj kot 2 
km.  

Poletno letovanje bo potekalo v naslednjm terminu: 
Termin Cena 

1. termin:  24. 6.  - 1. 7. 2022 7 polnih penzionov 330 € 

Drugi otrok iste družine 20€ popusta! 
Program letovanja: vodne igre, športna gimnastika in akrobatika, športne igre, tekmovanje za naj 
športnika, sproščeno druženje ob igri, umetniške delavnice, novinarski krožek in internetni dnevnik. 

 
Cena letovanja vključuje: 

- bivanje s polnim penzionom 

- prevoz z avtobusom 

- program 

- večerno animacijo 

- material za delavnice 

- prevoz športnih rekvizitov 

- objava internetnega dnevnika 

- strokovno vodstvo 

- varstvo 

 
Način in izvedba plačila 
Ob prijavi je potrebno plačati nepovratni polog (rezervacijo)  v višini 80€! Znesek celotnega 
letovanja lahko poravnate v enem ali v treh obrokih na TRR: 02059-0090377218, GD Sokol, 
Gajeva ul. 2, Radomlje, sklic 00 1-2022 za prvi obrok, 00 2-2022 za drugi itd., pod namen pa 
napišite »Poreč 2022« . 

Termin 24.6. – 1.7. ( 330 €) 

80 € (rezervacija) do 15. maja 

125 € do 31. maja 

125 € do 20. junija 
 
Podatki društva so navedeni tudi na www.gd-sokol.si pod “Osnovni podatki”. Za dodatne 
informacije nas pokličite na 040 238 461 (Damjan) ali pišite na damjan.usenik@gmail.com 
 

Vsem prijavljenim otrokom bomo vsaj teden pred odhodom po navadni ali elektronski 
pošti poslali natančno obvestilo o poteku letovanja. Število mest v terminu je 
omejeno! V primeru manjšega števila (manj kot 20) prijav lahko letovanja odpade! 
 
 
 
Ta list obdržite!  
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PRIJAVNICA – POREČ 2022 
(pozorno preverite preko katerega društva prijavljate otroka na 

letovanje! Ta prijavnica velja za prijavo preko GD SOKOL. Ta list otrok 
odda na vadbi ali ga pošljete v skenirani obliki na 

damjan.usenik@gmail.com) 
 
Za prijavo velja pravilno izpolnjena “Prijavnica Poreč 2022” in plačan nepovratni polog 
80 €! Celotni znesek letovanja lahko poravnate v enem ali treh obrokih, kot je navedeno 
v spodnji tabeli:  
 

Letovanje Poreč, 24.6. – 1.7. ( cena 330 €) 

Rezervacija (nepovratna)   80 € do 15. maja 

1. obrok 125 € do 31. maja 

2. obrok 125 € do 20. junija 

 
 
 
Drugi otrok iste družine ima 20€ popusta, ki ga upoštevate pri zadnjem obroku. 

 

Ime in priimek:  

Datum rojstva:  

Št. veljavnega osebnega dokumenta 

(preverite datum veljavnosti): 

 

Stalno prebivališče:  

Ime in priimek enega od staršev ali 
skrbnikov (podpisnik prijave) ter 
kontakt (telefonska številka ali GSM in 
e-naslov): 

 

Otrokove posebnosti (alergije, prehrana, navade, itd.): 

 
 
 
DATUM:       PODPIS: 


