DRUŠTVO „NAŠA DJECA“ VRSAR
ALDO NEGRI 46
52450 VRSAR – ORSERA
dnd-vrsar@net.hr

Vrsar - Orsera, 15.05.2018.
OBAVIJEST
Draga djeco i dragi roditelji,

DND Vrsar i ovog ljeta organizira Ljetni kamp, program stručno vođenih sportskorekreativnih aktivnosti djece na moru i kopnu, u sportsko-rekreativnoj zoni Montraker.
Aktivnost kampa odvijat će se u četiri smjene, po dva tjedna:
1. smjena 25.06.2018. – 07.07.2018.
2. smjena 09.07.2018. – 21.07.2018.
3. smjena 23.07.2018. – 04.08.2018.
4. smjena 06.08.2018. – 18.08.2018.
Participacija za polaznike Ljetnog kampa 2018. ovisi o dobi djeteta, uplaćuje se prije
početka prijavljene smjene i donosi se potvrda o izvršenoj uplati prvog dana svake smjene.
 Za vrtićku djecu (uključujući predškolce):
o

180,00 kn bez toplog obroka - po smjeni

o

330,00 kn s uključenim toplim obrokom - po smjeni

 Za djecu od 1. do uključujući 4. razreda OŠ:
o

130,00 kn bez toplog obroka - po smjeni

o

280,00 kn s uključenim toplim obrokom - po smjeni

 Za djecu od 5. do uključujući 8. razreda (kamp na upit):
o

100,00 kn bez toplog obroka - po smjeni

o

250,00 kn s uključenim toplim obrokom - po smjeni

Cijena toplog obroka iznosi 15,00 kn po danu (od ponedjeljka do petka).
Grupe i voditelje ćemo odrediti nakon izvršenih prijava za vrtić i školu. Zbog organizacije
rada Ljetnog kampa molimo vas da prijave dostavite u vrtiće Vrsar i Funtana (kutije DND-a na
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ulazu) i školu kod učiteljice Dijane Rabar, najkasnije do petka 01.06.2018., kako bismo na
vrijeme mogli izvršiti upise i podijeliti uplatnice.
Radno vrijeme kampa: ponedjeljak – subota od 9.00 – 15.00 sati
(dežurstvo od 8.30 – 9.00 i od 15.00 do 15.30)

VAŽNO!!! - Zbog organizacije rada neće se vršiti naknadni upisi niti će se
izvršavati veće izmjene!

PREDSJEDNICA DND-a
Ivana Soldatić

