Dragi mladi prijatelji!
Kdaj so prave počitnice?
Prave počitnice so takrat,
ko greš k reki,
v hribe ali na morje;
kadar ni dolgčas,
ko je prava družba, smeh...

Naj bodo takšne vaše letošnje
poletne počitnice!

Prave PoÈitnice
v 11. Šoli Pod SolkanSkim moStom, PoletJU oB SoÈi

Tudi vi lahko uživate počitnice pri reki,
med hribi, v dobri klapi,
v spoznavanju novega in tekmovanjih
v najrazličnejših športih,
kjer se bo našlo še veliko
drugih zanimivih in zabavnih dejavnosti.
NE, NIKAMOR NI POTREBNO ODPOTOVATI.
Vse to imate doma,
v prostorih Kajak kluba Soške Elektrarne,
v 11. šoli pod Solkanskim mostom,
kjer smo s tamkajšnjim klubom

Vsem tistim, ki bodo želeli spoznati, se naučiti ali celo izpopolniti v
prelepem rečnem športu v naravi, bo namenjena šola kajaka.
Rok Markočič, nekdanji mladinski svetovni prvak,
ki je prve zavesljaje naredil prav na Poletju ob Soči,
vas bo učil in vam dajal kajakaške nasvete.

Kako poteka dan na Poletju ob Soči?
Ker so počitnice, se spodobi, da v 11. šolo
ni potrebno priti točno kot v ta pravo.
V prostorih Poletja ob Soči se dobimo med
7.30 in 9.30. Prvi bodo prišli tisti, ki med počitnicami želijo
že zelo zgodaj igrati nogomet, košarko ali se s prijatelji igrati
družabne igrice, risati in tudi tisti, katerih starši potrebujejo
zgodnje jutranje varstvo.
Po deveti uri bodo k Soči prišli vsi, ki se želijo med
počitnicami naspati oziroma tisti udeleženci, ki bodo prišli
na Poletje ob Soči z organiziranim prevozom.
Med 9.30 in 11.30 so otroci razdeljeni v skupine
(po starosti, spolu, prijateljih,...) in se ukvarjajo s športom
(badminton, nogomet, košarka, namizni tenis, lokostrelstvo,
odbojka, hokej, pikado, športno plezanje...)
ali ustvarjajo v različnih delavnicah.
V povezavi z Univerzo Nova Gorica bomo imeli ekološko urico.

Sledi kopanje, kosilo... Po kosilu bomo
v Klepetu ob Soči kramljali z zanimivimi gosti
(športniki, biologi, ribiči, glasbeniki, gasilci...).
Sledi šola kajaka ali kopanje, družabne igrice...
Po kopanju in kajaku pridemo lačni, zato je na vrsti malica.
Med 17.00 in 17.30 je čas za odhod domov.
Seveda, če kdo želi, lahko gre že prej domov,
teh pa je vedno zelo malo.

program POLETJE ob SOČI

Program Poletja ob Soči je namenjen otrokom, mladostnikom
od petega do petnajstega leta starosti...
Prepričani smo, da bo vsakdo našel zase kaj zanimivega, prijetnega
in zabavnega... , saj bo letošnji program še bogatejši in zanimivejši...

ki je navdušil že preko 5000 mladih...

Kajti, Poletje ob Soči 2019, bo najlepše Poletje ob Soči.

leta 1995 prvič pripravili

Ko se oziramo k šoli kajaka, se radi spomnimo besed zelo uspešnega
kajakaškega trenerja in velikega prijatelja ŠD Sonček
Dejana Testena, ki je angleškemu kolegu na vprašanje:
»Kaj je Poletje ob Soči?« odgovoril:
»To je srce Nove Gorice.«

Nekateri bodo veslali, drugi igrali nogomet, tretji bodo risali, plezali...
Vsi pa bodo zmagovalci Poletja ob Soči in bodo na zaključni slovesnosti
Poletja ob Soči dobili praktična darila in nagrade, prejeli pa bodo tudi
spominske kolajne, ki jih bo tradicionalno podelil tudi

naš najuspešnejši slovenski olimpionik Miroslav Cerar,
častni pokrovitelj Poletja ob Soči 2019.
Enajsto leto zapored bodo naši gostje otroci iz SOS centra Sarajevo,
tudi letos bomo posebej povabili na počitnice k Soči
120 otrok iz Goriške regije... DOBRODOŠLI!

Izpolnjene prijavnice pošljite na naslov:

CENA, INFORMACIJE, PRIJAVE ...

ŠD SONČEK, Šolska 22, 5250 SOLKAN
ali sd.soncek.ng@gmail.com

ŠD SONČEK

Cena je enaka lanski, program pa bo še bogatejši,
lepši in zabavnejši... Ob predhodni prijavi (do petka
pred pričetkom posameznega termina) je cena 70 EUR,
z dnem pričetka programa je znesek 15% višji.
Pri vpisu več otrok v družini in več izmen je možnost
obročnega odplačevanja ter tudi dodatnega popusta.

Lahko se prijavite tudi preko SMS-a
na spodaj napisanih telefonskih številkah,
kjer dobite tudi vse nadaljnje informacije ali pred pričetkom izmene.

041 553 991, 031 371 644

Dražen Grbac, profesor športne vzgoje bo tudi to Poletje ob Soči
»delil nauke«. Letos ne bomo organizirali košarkarskega kampa,
kdor pa se bo želel izpopolniti v košarki,
bo imel tudi na Poletju ob Soči 2019 veliko možnosti ...
Dragiša Drobnjak- nekdanji slovenski reprezentant...,
predvsem pa velik Sončkov prijatelj bo zopet
ambasador letošnjega Poletja ob Soči.
Zagotovo bo spet zanimivo, zabavno...

V ceni je vkjučeno:
•
•
•
•

5-dnevna celodnevna skrb
Kosilo, malica, osvežilna pijača, zaključni piknik
Izposoja športnih rekvizitov
Prevoz: iz Šempetra, Nove Gorice, Solkana do Kajak kluba
in obratno. (Ob večjem številu prijavljenih otrok bo organiziran prevoz tudi iz
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Vsi udeleženci 11. šole
ob Soči prejmejo:
• majico šole ob Soči
• lepo praktično darilo Just
• diplomo Enajste šole
• kolajno Enajste šole
• spominski CD
poletnih počitnic 2019
• fotografijo Poletja ob Soči

Podpis staršev oz. skrbnika

Prijavljam se v naslednje, termin-e (ustrezno obkroži)
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Naslov stalnega prebivališča, telefon doma

Ime in priimek, datum in kraj rojstva

POLETJE OB SOČI 2019

Prijavnica za

oddaljenejših goriških krajev.)

• Vodenje kajakaških in drugih
športnih aktivnosti
• Članarina v društvo
• Predavanja in nastopi gostov
• Spominska darila in nagrade

...
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Cena pa ne bo pogojevala strokovnosti in
števila spremljajočega osebja, saj je varnost
najpomembnejša. Za prijetno vzdušje in kvalitetno
izvedbo programa bo skrbela izkušena ekipa mladih
vaditeljev z visokim strokovnim znanjem in veliko
izkušenj ob organiziranju podobnih letovanj,
tako da bo vse kot mora biti.
Vplačila so na TRR:
0475 0000 0510 465 pri Nova KBM
ali ob začetku programa v Kajak klubu.

To je naša vesela 11. šola pod Solkanskim mostom,

program POLETJE OB SOČI 2019

Tistim, ki želite preživeti poletje tudi pisano, razigrano,
ustvarjalno... bodo namenjene ustvarjalne delavnice, ter
likovni in literarni kotiček, ki so stalnica Poletja ob Soči.

Kako lepo,
zanimivo, zabavno,
brez dolgocasja
preživeti
pocitnice ...

