
GZ Radovljica 
Komisija za letovanje 

 

 

NEKAJ NAPOTKOV ZA LETOVANJE » PINEA-NOVIGRAD »2015« 

 

 

ODHOD 27.06.2015   

ob 7:00 uri 

 

ZBOR VSEH OTROK JE NA PARKIRIŠČU NA BREZJAH 
 

 
 

Prosimo, da so otroci zbrani vsaj 10 min pred odhodom na zbornem mestu!!! 

 

V kolikor Vaš otrok slabo prenaša vožnjo z avtobusom naj zjutraj vzame zdravilo proti 

slabosti, ter s seboj še eno za povratek domov!  

 

 

Prvi dan letovanja pričnemo s kosilom, tako, da otrokom ne pripravljate preveč hrane 

in naj imajo s seboj malico le za na pot! (sendvič, nesladkane pijače). 

 

 

VRNITEV 

 

04.07.2014 po 14:00 uri (vezano na avtobusni prevoz) 
 

 

 

 

V ČASU LETOVANJA OBISKI STARŠEV, SORODNIKOV IPD 

NISO PRIPOROČLJIVI! 

 

SAMO ZA STARŠE!!!!!!!! 

FB stran: Gasilci Pinea Gzr 
 



POTREBNA OPREMA OTROK NA LETOVANJU: 
 

ZAŽELJENA GARDEROBA: 

- brisače za osebno higieno: 

  1x mala za obraz 

  1x za noge 

  1x velika za tuširanje 

- kratke hlače  

  3-4x 

- majice  

  8x (za vsak dan vsaj ena) 

- spodnje perilo 

  8x  

- kopalke  

  2x 

- brisače za kopanje 

  1-2x 

- pokrivalo oz. zaščita pred soncem (KLOBUČEK, KAPA…) 

- topla oblačila in obutev za primer dežja: pulover, jopica in dolge hlače (npr. trenirka)  

 

- veljavni potni list ali osebna izkaznica (PREVERITE DATUM VELJAVNOSTI!!!) 

- zdravstvena kartica za tujino (naročite jih na terminalih ZZZS v zdravstvenih 

domovih ali preko spleta) 

- pribor za osebno higieno (zadostne količine mila, šampona za lase, paste za zobe… in 

seveda zobna ščetka) 

- krema za sončenje z visoko UV zaščito 

- hladilno mazilo za sončne opekline in pike komarjev 

- sredstva proti pikom komarjev (mazila, razpršilce…) 

- zložljiv dežnik ali palerina 

- razni predmeti za športne in družabne igre  

- pribor za pisanje in risanje: zvezek, svinčnik, barvice... (da se lahko pogrešijo, v primeru 

porabe ali izgube) 

- ostalo (zdravila za alergije, tablete proti slabosti…) 

- obutev:  

 - za v vodo 

- za na plažo,  

- za sprehode v mesto in okolico, 

- športna  

 

- žepnina (približno 300 kun v manjših bankovcih)  

 

SVETUJEMO, da otroci mobilne telefone, prenosne dvd predvajalnike, MP3/4 

predvajalnike in podobno pustijo doma.  



PRAVILA LETOVANJA: 
 

 

NA LETOVANJU JE PREPOVEDANO: 

 

- kakršnokoli nasilje, 

- prinašanje nepotrebnih zdravil, še posebej NE ANTIBIOTIKOV, 

- prinašanje in pitje alkoholnih pijač,  

- prinašanje cigaret in kajenje, 

- opravljati dejavnosti, ki bi bile moteče za okolje, 

- zapuščati tabor brez vednosti mentorja oziroma brez spremstva mentorja, 

- poškodovati ali drugače uničiti tujo lastnino (kdor namerno poškoduje tujo lastnino mora  

  povrniti lastniku vse nastale stroške), 

- motiti druge osebe v času počitka. 

 

 

NA LETOVANJU JE OBVEZNO: 

 

- upoštevati navodila vodja tabora in mentorjev, 

- upoštevati dnevni red  

- skrbeti za varstvo narave, 

- po končanem letovanju zapustiti urejen prostor. 

 

 

NEPRIMERNO OBNAŠANJE SE KAZNUJE S PREDHODNIM ODHODOM Z 

LETOVANJA, ZA KATEREGA SO DOLŽNI POSKRBETI STARŠI OZIROMA 

SKRBNIKI! 

 

 

Vodja letovanja: 

Meta Kocijančič 

 

Mentorji:  

Špela Kristan 

Jerneja Pavlič 

Grega Grilc 

Nina Legat 

Nina Zaplotnik 

 

                 


