TABOR ZA NADARJENE UČENCE
V ČASU ZIMSKIH POČITNIC (februar 2017) –
KREATIVNO PISANJE in GLEDALIŠČE ter LOGIKA
ZA KOGA?
ZA UČENCE od 5. do 9. RAZREDA, ki izkazujejo izjemne potenciale, motivacijo in interes na izbranem
razpisanem področju in imajo identifikacijo o nadarjenosti.
KJE?
NA DOMU MILOŠA ZIDANŠKA NA POHORJU (Hočko Pohorje 38, 2208
Pohorje)
KDAJ?
1.
termin: 20. 2. – 23. 2. 2017: LOGIKA ali KREATIVNO PISANJE
2.
termin: 27. 2. – 2. 3. 2017: LOGIKA ali KREATIVNO PISANJE
Udeleženec se lahko v enem terminu udeleži le enega vsebinskega tabora.
TABOR KREATIVNEGA PISANJA in GLEDALIŠČE (za učence od 5. - 7. razreda) - KAJ BOMO POČELI?
Zima je ravno pravi čas za kreativno ustvarjanje, za pisanje, za gledališče. Če ti je blizu pisanje, ustvarjanje
v rimah, potem je tabor pravi zate. Morda ti bolj odgovarja proza – ni pomembno, za vse se bo našel čas in
prostor za prikaz ustvarjalnosti. Igrali se bomo tudi gledališče in morda zunaj ali pa v mansardi oder gor
postavili. Seveda pa bodo dnevi polni tudi ostalih kreativnih aktivnosti (sankanje, zabavne večerne
prireditve in še kaj) .
LOGIKA (za učence od 7. - 9. razreda) - KAJ BOMO POČELI? Tokrat
bomo v ospredje postavili zahtevne logične uganke in povezave med
števili? Predstavili vam bomo tudi nekaj manj poznanega –
računalništvo brez računalnika. Dneve pa bomo dodatno popestrili z
aktivnostmi na prostem, kjer je logika še kako pomembna (sankanje in
spuščanje s pležuhi nujno potrebujejo logično zavijanje, zabavni
večerni program in nočni pohod pa so tudi v natančnem logičnem
zaporedju).
CENA?
105,00 EUR na udeleženca. Cena zajema organizacijo in izvedbo programa, bivanje, prehrano,
zavarovanje, prevoz, varstvo, organizacijo ter izvedbo ostalih aktivnosti. Plačilo se izvede na osnovi
računa oz. položnice (UPN), ki ga po prejemu prijave in priloženih dokazil staršem oz. skrbnikom
posreduje ZPM Maribor. Plačilo mora biti izvedeno najkasneje do 17. 2. 2017 za 1. termin in 24. 2. 2017
za 2. termin.
PRIJAVA?
IZPOLNJENA PRIJAVNICA z motivacijskim pismom (izpolni udeleženec) in potrdilo o identifikaciji
nadarjenosti. PRIJAVE, skupaj s kopijami dokazil o dohodkih staršev, sprejemamo na ZPM Maribor do
petka, 13. 2. 2017 (1. termin) in 20. 2. 2017(2. termin) oz. do zapolnitve prostih mest (šteje se datum
prejema prijavnice).
Starši lahko uveljavljajo možnost subvencioniranja glede na prihodek na družinskega člana na osnovi
regresne lestvice za letovanje otrok v letu 2016. Podrobnejše informacije o prijavi na spletni strani ZPM
Maribor, kjer nadete tudi prijavnico.
Prevoz bo organiziran iz večjih slovenskih mest (npr. Murska Sobota – Maribor/Celje – Maribor - Pohorje,
Ljubljana – Pohorje, Koper – Postojna - Ljubljana). Starši poskrbijo za prevoz udeležencev do ustrezne
vstopne postaje, ki bodo znane po prijavi vseh udeležencev.
DODATNE INFORMACIJE: Urša Žiger, 02 229 69 15, ursa@zpm-mb.si.

