
 

II. ŠPORTNI TABOR  

MLADINSKO ZDRAVILIŠČE IN LETOVIŠČE RKS DEBELI RTIČ 

TERMIN: ponedeljek, 31.7.2017 do ponedeljek, 7.8.2017 

7 DNEVNI TABOR: 266,00 € na osebo 

KOMU JE TABOR NAMENJEN? 

Vsem otrokom, ki si želijo veliko zabave, športnih 

aktivnosti, nepozabnih doživetij z najboljšim pedagoškim 

timom in znanimi športniki.  

PROGRAM TABORA:  

- nogomet s profesionalnim trenerjem, 

- jutranja telovadba, 

- tečaj kajaka in supa,  

- plavanje, 

- rokomet, 

- odbojka v vodi in na mivki,  

- košarka, 

- kolesarjenje, 

- poučne in ustvarjalne delavnice, 

- zabavni plesni in glasbeni večeri.  

ZAKAJ JE ŠPORTNI TABOR PRAVA IZBIRA ZA OTROKA?   

1. UČENJE SAMOSTOJNOSTI 

Otroci letujejo pri nas minimalno 24 ur/7 dni. 

To pomeni, da se otroci zbujajo pri nas, 

jedo pri nas, itd. Torej celoten otrokov dnevni 

ciklus se ponovi vsaj 7 krat. 

2. OSVOJITEV RUTINSKIH NAVAD 

5 obrokov na dan, vstajanje, aktivnosti in 

sodelovanje v raznoliki skupini.  

3. KULTURA BIVANJA 

Pripadnost socialnemu okolju, določitev 

kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, krepitev 

samostojnosti. Dnevni urnik daje otrokom 

zadolžitve, ki so osnova za gradnjo etike. 

4. ŠPORT & AKTIVNOST 

Z raznovrstnimi športnimi površinami krepimo 

zdravje in dobro počutje! 



CENA TABORA VKLJUČUJE:  

- polni penzion z dopoldansko in popoldansko malico ter nastanitev v 

mladinskem domu, 

- 24-urno spremstvo pedagoškega tima,   

- animacijski program zdravilišča, 

- uporaba posteljnine in brisače za osebno nego, 

- kopanje v zunanjem bazenu z morsko vodo, 

- osnovno zdravstveno varstvo za otroke v otroški kurativni ambulanti, 

- DDV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Število mest je omejeno. Paket velja za otroke od 

8. do 15. leta starosti in ob minimalnem številu 20 prijav. 

Prijave zbiramo do 18.06.2017! 

INFORMACIJE IN REZERVACIJE: 

T: + 386 (0) 5 909 72 11 v dopoldanskem času in  

     + 386 (0) 51 393 903  

E: debeli-rtic.mzl@mzl-rks.si 

 

 

TOP 7 RAZLOGOV, za obisk 

zdravilišča: 

1. hiter dostop in lastno 

parkirišče, 

2. blaga klima -  priznana 

zdravilna mikroklima in 

morska voda, 

3. prijazna namestitev,  

4. okusna in zdrava istrska 

kulinarika, 

5. center zdravja in dobrega 

počutja, 

6. lasten medicinski in 

fizioterapevtski center. 

7. Humanitarnost – z vašim 

bivanjem pripomorete k 

uresničevanju našega 

humanitarnega poslanstva! 
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