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ANGLEŠKI JEZIKOVNI TABOR – LISCA 2021
Med poletnimi počitnicami bodo na Lisci pri Sevnici potekal angleški jezikovni tabori za
osnovnošolce in mladostnike – in sicer v naslednjih terminih:

1. termin: od nedelje 11.7. - do petka 16. 7. 2021
2. termin: od nedelje 18. 7. -do petka 23. 7. 2021
3. termin: od nedelje 25. 7. -do petka 30. 7. 2021
Prijavite se lahko na katerikoli termin do zapolnitve mest.
Bivali bomo v Jurkovi koči in v Tončkovem domu, kjer so skupna ležišča z urejeno kopalnico in
dnevnim prostorom ter kuhinjo. Čez dan bomo večinoma zunaj, uporabljali bomo tamkajšnje igrišče,
se igrali razne športne igre, imeli ustvarjalne delavnice, družabne, orientacijske ter druge zabavne
in poučne igre. Zvečer bo sledil animacijski program - pohod z baklami, strateške igre, pijama party,
disco fever, filmski večer in še in še. Udeleženci bodo imeli 5 obrokov dnevno, od tega bosta dve
malici, večinoma sadni. Sadje bo tudi ves čas na voljo tekom dneva, tako da lačni ne bodo ostali.
Tabor bomo vodili štirje ali pet anglistov (Sara, Hana in študentje anglistike) z izjemno dobrim
znanjem angleškega jezika. Izkušnje so pokazale, da otroci in mladostniki največ odnesejo od
jezikovnih taborov z NEPRESTANO KOMUNIKACIJO V ANGLEŠKEM JEZIKU. Vodniki se bomo
posluževali slovenskega jezika samo v primeru morebitnih težav ali pri razlaganju pomembnih
navodil / informacij. Udeleženci bodo seveda lahko uporabljali slovenski jezik, odgovor pa bodo
dobili v Angleščini. Tako jih bomo resnično spodbujali k uporabi Angleščine z namenom, da preko
iger in zabavnih aktivnosti izgubijo ˝strah˝ pred uporabo le-te.
Cena tabora znaša 210€ (6 dni). V ceno je vključenih 5 nočitev, turistična taksa, prehrana
(prvi obrok tabora je večerja, zadnji obrok pa kosilo), CD s slikami, ki ga prejmete ob zaključku
tabora, spominska majica ter ostali stroški (materiali za aktivnosti). Cena za dva prijavljena
otroka iz iste družine znaša 350€. Cena za dva prijavljena (ne iz iste družine) znaša 380€.

Za prijavo pišite na nauci.se.anglesko@gmail.com (pošljite
izpolnjeno prijavnico).
Za vsebinska vprašanja smo vam na voljo na nauci.se.anglesko@gmail.com ali

031 855 490 – Sara
Slike Lisce 2020 najdete na

www.naucise.si /FB Nauči Se
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PRIJAVNICA
Spodaj

podpisani

_____________________________________________

stanujoč _____________________________________________
e-pošta: _____________________________________________
svojega otroka ____________________________________

prijavljam

rojenega dne

_________________________ na angleški jezikovni tabor LISCA 2021 za termin:

1. termin: od nedelje 11.7. - do petka 16. 7. 2021
2. termin: od nedelje 18. 7. -do petka 23. 7. 2021
3. termin: od nedelje 25. 7. -do petka 30. 7. 2021
Moj otrok ima zdravstvene posebnosti – morebitna zdravila (alergije, astma,
poškodbe…):
Druge opombe (vegetarijanec, vegan…):
Telefonska številka na kateri sem najhitreje dosegljiv:
___________________________ ali ______________________________
Številka majice za otroka: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 ženska S /M /L Moška S/ M /L

Datum:______________ Podpis:_________________

*S podpisom oznanjam, da sem seznanjem s politiko varovanja in zbiranja osebnih podatkov (dokument je objavljen na
http://naucise.si/angtabor).
* S podpisom se zavežem, da bom za svojega prijavljenega otroka poravnal tabornino za tabor Lisca 2021, razen v primeru
odpovedi; Ob preklicani prijavnici (po e-mailu) najmanj 30 dni pred pričetkom tabora, vam povrnemo 100%. V primeru
odpovedi od 10-29 dni prej vam povrnemo 50% tabornine. V primeru odpovedi manj kot 10 dni pred pričetkom, vam ne
povrnemo tabornine.
*S prijavo na tabor bo otrok včlanjen v Športno društvo Partizan Sevnica do 31.12.2021. Ob tem nima nikakršnih
obveznosti do društva. Društvo ga ima beleženega kot člana do konca tekočega leta, nakar se ga iz seznama izbriše.
* Vsa prehrana v času tabora je v lastni režiji izvajalca- ŠD PARTIZAN SEVNICA.

V PRIMERU ODPOVEDI ZARADI EPIDEMIOLOŠKIH DEJAVNIKOV SE
POVRNE TABORNINA V CELOTI.

