Leto gre prehitro naokoli, mi pa se že neizmerno veselimo poletnih počitnic v Ljubljani in skoka v
poletje. Kot vedno, je pri nas na prvem mestu ljubeče, prijetno, veselo in polno novih izkušenj in
doživetij počitniško varstvo. Zelo radi spoznavamo nove ljudi in okolje okrog sebe, se gibamo na
svežem zraku, prepevamo pesmice, plešemo, se igramo, zabavamo, poslušamo pravljice, ustvarjamo
z računalniki, spoznavamo naravo… in še bi lahko naštevali kaj vse radi delamo- dolgčas nam ni nikoli.
Simbioza poletne počitnice v Ljubljani bodo potekale v tedenskih sklopih, ki bodo tedensko različno
tematsko obarvani. Tako se bodo odvili RAČUNALNIŠKO USTVARJALNI TEDEN, GIBALNO ŠPORTNI
TEDEN, NARAVNO UMETNIŠKI TEDEN IN MULTIMEDIJSKI TEDEN. Osnovni namen je otrokom predstaviti
kvalitetno preživljanje prostega časa na zabaven in dinamičen način, razvijanje kreativnosti, domišljije,
igre, zabave ter druženje z vrstniki in tako otrokom polepšati poletje v Ljubljani.
KDAJ IN KAJ:

OBIČAJEN DAN:

PROGRAM POČITNIŠKEGA VARSTVA OBSEGA DNEVNE AKTIVNOSTI MED 8:00 – 17:00 URO!
DODATNA MOŽNOST: Vašega otroka nam v varstvo lahko pripeljete že ob 7:00!

CENA: 65€ / teden z že vključenim DDV
(Pozor: cena za 3. termin je 58€ / teden, z že vključenim DDV)
Kaj vključuje cena? Cena vključuje zajtrk, kosilo in malico, izvedbo delavnic, obiski institucij, material in pedagoško
vodenje.

POPUSTI:
 Terminski popust: ob hkratnem nakupu več terminov (otrok se bo udeležil varstva več terminov), vam
priznamo 5% popusta na drugi/tretji/četrti izbrani termin.
 Družinski popust: popust ob prijavi dveh ali več otrok iz iste družine (prvi otrok polna cena, drugi otrok -5%,
tretji -10%...)

KJE: Dunajska cesta 22, Ljubljana, stavba Slovenijales
V vsakem primeru nam ne bo dolgčas- veliko se bomo zabavali, naučili kaj novega, odkrivali talene s področja
ustvarjalnosti, športa, umetnosti. Potrudili se bomo, da bo vašemu otroku prijetno, varno in zabavno. Želimo si, da
bi vaš otrok s poletnega počitniškega varstva prinesel najlepša doživetja. Za to se bomo potrudili vsi. Mi se že
neizmerno veselimo in smo v pričakovanju, da skupaj preživimo zares pestro poletje.

DODATNE INFORMACIJE: mgc@simbioza.eu, 040600133 (Ana)

