
Dragi počitnikarji, starši in skrbniki! 

  

Vse počitnikarje od 5. do 14. leta starosti tudi letos vabimo na VESELE ANGLEŠKE 

POČITNICE v dvorec Rakičan, kjer bomo mladim »Risom« in »Risicam« na sproščen in 

zabaven način približali angleški jezik.  

Mlade bomo vzpodbujali k uporabi angleškega jezika ves čas trajanja tabora. V angleškem 

jeziku se bomo pogovarjali, peli, plesali, se igrali, zabavali, ustvarjali, družili … 

Znanje angleškega jezika ni predpogoj za udeležbo na taboru. 

Vsem mladim »Risom« in »Risicam« zagotavljamo pester, zanimiv in počitniško obarvan 

program, začinjen z obilo veselja, smeha in medsebojnega druženja. 

Predvidene so sledeče aktivnosti: 

- ples (zumba, hip hop …), 

- petje (pesmi v angleškem jeziku), 

- jahanje (grajskih konjev v dvorcu), 

- kreativne delavnice, 

- streljanje z lokom, 

- kopanje (v bližnjih termah in kopališču), 

- priprava tipičnih prekmurskih dobrot, 

- postavitev tabornega ognja. 

   

Podroben program najdete na www.ris-dr.si. 

  

POHITITE S PRIJAVAMI, SAJ SO NEKATERI TERMINI ŽE SKORAJ  ZASEDENI! 

  

 

 

 

http://www.ris-dr.si/


PROGRAM: ANE MARIE 

Bo potekal v TERMINIH od ponedeljka do petka med 6.30 in 16.30 uro. 

  

TERMINI: 

1. od 30. junija do 4. julija 2014 

2. od 7. julija do 11. julija 2014 

3. od 14. julija do 18. julija 2014 

4. od 21. julija do 25. julija 2014 

5. od 28. julija do 1. avgusta 2014 

6. od 4. avgusta do 8. avgusta 2014 

7. od 18. avgusta do 22. avgusta 2014 

8. od 25. avgusta do 29. avgusta 2014 

  

Prihod vsak dan od 6.30 do 8. ure. 

Odhod vsak dan od 15. do 16.30 ure. 

  

Vsak petek bo za starše in skrbnike udeležencev posameznih terminov ob 15. uri kratka 

predstavitev v angleškem jeziku ... 

  

Cena: 60,00 EUR (DDV je vključen v ceno), plačilni nalog naj se OBVEZNO glasi na 

otrokovo ime. Cena zajema: zajtrk, malice, kosilo, napitke, izvedbo vseh aktivnosti in stalno 

spremstvo usposobljenih mentorjev in animatorjev, tudi iz tujih držav. Cena ne zajema: 

obiskov kopališč in jahanja. 

Popusti: 5 % za 2. otroka iz iste družine v istem terminu in za vsakega nadaljnjega otroka 

dodatnih 5 %. 

Način plačila: ob prijavi plačate polovico zneska, drugo polovico pa pet dni pred pričetkom 

udeležbe, na naš TRR RIS Dvorec Rakičan odprt pri UJP M. Sobota št. 01280-6000001097. 

  



  

PROGRAM: JULIJUS 

Bo potekal v TERMINIH od nedelje do petka s 24-urnim varstvom vsak dan. 

  

TERMINI: 

1. od 29. junija do 4. julija 2014 

2. od 6. julija do 11. julija 2014 

3. od 13. julija do 18. julija 2014 

4. od 20. julija do 25. julija 2014 

5. od 27. julija do 1. avgusta 2014 

6. od 3. avgusta do 8. avgusta 2014 

7. od 17. avgusta do 22. avgusta 2014 

8. od 24. avgusta do 29. avgusta 2014 

Prihod v nedeljo ob 18. uri. 

Odhod v petek od 15. do 18. ure. 

Vsak petek bo za starše in skrbnike udeležencev posameznih terminov ob 15. uri kratka 

predstavitev v angleškem jeziku ... 

Cena: 160,00 EUR (DDV je vključen v ceno), plačilni nalog naj se OBVEZNO glasi na 

otrokovo ime. Cena zajema: nočitve, zajtrke, malice, kosila, večerje, napitke, izvedbo vseh 

aktivnosti, celoten animacijski program in 24-urno varstvo usposobljenih mentorjev in 

animatorjev, tudi iz tujih držav. 

Popusti: 10 % za 2. otroka iz iste družine v istem terminu in za vsakega nadaljnjega otroka 

dodatnih 5 %. 

Način plačila: ob prijavi plačate polovico zneska, drugo polovico pa pet dni pred pričetkom 

tabora, na naš TRR RIS Dvorec Rakičan odprt pri UJP M. Sobota št. 01280-6000001097 

  

 


