PARKIRANJE!
Prosimo vas, da parkirate na urejenih parkiriščih v okolici avtobusne postaje. Vožnja na notranjo stran avtobusne postaje
(na peron) ni dovoljena, prav tako ni dovoljeno parkiranje na pločnikih in zunanjih peronih avtobusne postaje!
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE V TUJINI!
Otroci morajo imeti kartico za zdravstveno zavarovanje v tujini, zato vas vljudno prosimo, da za svojega otroka priskrbite EVROPSKO
KARTICO ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE – pridobite jo na sedežu ZZZS (v času uradnih ur), preko spletne strani www.zzzs.si
(Elektronsko naročanje listin za tujino) ali preko mobilnega telefona – pošljete SMS sporočilo na 031 771 009 z besedilom EUKZZ ter
ZZZS številka (npr. SMS za osebo z ZZZS številko 032822733 je torej: EUKZZ032822733) - storitev je brezplačna. Zraven kartice
priložite tudi dopis, ki ga boste prejeli s kartico. V kolikor kartice ne boste uspeli pravočasno urediti, priložite Certifikat (začasno
nadomešča kartico), ki vam ga izdajo na ZZZS.
ZDRAVNIŠKO POTRDILO!
V primeru, da imate k obvestilu priložen ZDRAVSTVENI LIST, vas vljudno prosimo, da poskrbite, da ga otrokov izbrani zdravnik
izpolni in potrdi ter potrjenega obvezno vrnite na naš naslov – lahko ga prinesite na sestanek oz. na odhod.
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OSEBNI DOKUMENT ZA PRESTOP MEJE (če na odhodu nima veljavnega osebnega dokumenta, ne more na letovanje v VIRC)
KARTICO ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA,
KARTICO ZA EVROPSKO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE,
SEZNAM Z DOSEGLJIVIMI TELEFONSKIMI ŠTEVILKAMI DOMAČIH,
NAVODILA ZA JEMANJE ZDRAVIL PRI KRONIČNIH TERAPIJAH (ZDRAVILA STARŠI PREDAJO VZGOJITELJU),
DRUGA ZDRAVILA NA LETOVANJU NISO DOVOLJENA,
MAJICE ALI BLUZE – ZA VSAK DAN,
SPODNJE PERILO, NOGAVICE,
KRATKE HLAČE ALI KRILO,
TRENERKO ALI DRUGO TOPLO OBLAČILO, VETROVKO,
KAPO OZ. POKRIVALO ZA ZAŠČITO PRED SONCEM,
PRIMERNA OBUVALA, OBUVALO ZA DALJŠO HOJO, OBUVALO ZA VODO, COPATE,
PIŽAMO ALI SPALNO SRAJCO,
BRISAČE ZA OSEBNO HIGIENO IN ZA NA PLAŽO,
TOALETNE POTREBŠČINE (MILO, PRIBOR ZA USTNO HIGIENO, GLAVNIK, ŠAMPON, KREMO ZA SONČENJE),
KOPALKE - NAJMANJ DVOJNE,
NEKAJ ZA PRIMER SLABEGA VREMENA (ANORAK, VETROVKO, DEŽNIK…)
POPOTNO MALICO IN VODO (ČIM MANJ SLADKARIJ),
VREČKE ZA PRIMER SLABOSTI NA AVTOBUSU IN VREČKE ZA UMAZANO PERILO,
INSTRUMENT, IGRAČO ALI KAJ DRUGEGA, KAR ŽELI OTROK IMETI ZA KRAJŠANJE PROSTIH URIC (PISALO, BELEŽKA, NASLOVE).

Seznam lahko po potrebi dopolnite, pri čemer upoštevajte otrokove želje in potrebe.
Opozarjamo vas tudi na velikost prtljage, saj ima vsak otrok v sobi na razpolago omaro v velikosti 40 x 100 x 45 cm.
Prav tako vas opozarjamo, da USTREZNO OZNAČITE OTROKOVA OBLAČILA, OBUTEV IN DRUGE STVARI, DA JIH BO LAŽJE
PREPOZNAL ter ga na oznake opozorite.
Svetujemo vam, da DVD PREDVAJALNIKE, TABLIČNE IN PRENOSNE RAČUNALNIKE, DRAŽJE TELEFONE IN DRUGE PODOBNE
STVARI ter DRAGOCENOSTI (nakit,...), rolerje… otroci PUSTIJO DOMA, saj ZA ODTUJENE, IZGUBLJENE, POKVARJENE ali
UNIČENE PREDMETE NE MOREMO ODGOVARJATI in za njih odgovarjajo otroci sami.
Priporočamo, da ima otrok s seboj najmanj 300,00 HRK (bankovce manjših vrednosti - drobiž), za goste in dodatne vsebine pa
vodstvo izmene prosi še za prispevek v višini 5,00 EUR (za vsako izmeno boste o tem obveščeni na sestanku).
Denar lahko otrok shrani pri vzgojitelju, o čemer se boste dogovorili na zbirališču pred odhodom.
Za uporabo WC-ja na postajališču Lom, kjer je postanek, naj ima otrok pri sebi kovanec za 0,50 € (v obe smeri).
Posebej vas opozarjamo na red in skrb za inventar. Redu in urejenosti sob posvečamo veliko pozornost in bo vsako
poškodbo moral povzročitelj plačati sam oz. njegovi starši. V kolikor krivca ne bo mogoče najti, lahko odgovarja cela
skupina. Zato otroke še posebej opozorite, da ob prvem vstopu v sobo vzgojitelja opozorijo na morebitne predhodne
poškodbe, sami pa pazijo, da pohištva ne poškodujejo, ne pišejo po njem in po stenah…, sobe naj pospravljajo in skrbijo za
čistočo.
Priporočamo vam, da otroka kličete pa le v nujnih primerih. Otroci bodo imeli svoje MOBILNE TELEFONE SAMO V ČASU KOT
BO DOGOVORJENO V IZMENI – o točnih urah boste obveščeni na obvestilu, ki ga boste prejeli po pošti. Nekaj utrinkov iz
VIRC-a boste videli tudi na Facebooku, povezave za posamezne izmene bodo objavljene na naši spletni strani. .
V kolikor otrok s seboj ne bo imel mobilnega telefona, bodo spremljevalci v izmeni poskrbeli, da bo otroku najmanj enkrat
v izmeni omogočena telefonska komunikacija s starši, saj so v bližini centra VIRC telefonske govorilnice, otroci pa lahko
telefonske kartice kupijo v bližnjih trgovinah in na pošti.
V VIRC Poreč bo otrokom po dogovoru v izmeni omogočen dostop do interneta, lahko pa jim pišete tudi na e-poštni naslov
virc.otroci@zpm-mb.si.
Otroku lahko pišete na naslov: POČITNIŠKI DOM ZPM MARIBOR, (priimek in ime otroka, skupina), VIRC D.O.O., MATERADA
38, p.p. 108, 52440 POREČ
Opozarjamo vas, da morajo biti STROŠKI LETOVANJA V CELOTI PORAVNANI VSAJ 5 DELOVNIH DNI PRED ODHODOM (RAZEN pri
plačilu preko SEPA direktne bremenitve - trajnega naloga), drugače OTROK NE BO MOGEL NA LETOVANJE v izbrani izmeni.
V kolikor se vaš otrok iz kakršnihkoli razlogov LETOVANJA NE BO UDELEŽIL, vas prosimo, da NAS O TEM ČIM PREJ OBVESTITE
(pisna odjava).

