
COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE – OBČINA DOLINA
( T R I E S T E  –  T R S T )

Občina Dolina obvešča, da bo tudi letos organizirala poletni center, ki se bo 
odvijal v dveh fazah:

• od  22.06.2009  do  03.07.2009,  od  ponedeljka  do  petka,  od  8.  do  17.  ure, 
poletni  nogometni,  odbojkarski  in  košarkarski  kamp,  namenjen  otrokom  in 
mladim od 6. do 14. leta starosti, v sodelovanju s Športnim Društvom BREG v 
športnem centru v Dolini;

• od  06.07.2009  do  31.07.2009,  od  ponedeljka  do  petka,  od  7.30  do  16.15, 
»tradicionalni« poletni center, namenjen otrokom od 3 do 11 let, v prostorih 
osnovne šole »P.Voranc« v Dolini.

Starši lahko vpišejo otroke tudi za posamezne tedne.
V sklopu »tradicionalnega« poletnega centra bo delovala služba prevoza z občinskim 

šolskim avtobusom samo v jutranjih urah, za pot od doma do sedeža v katerem se bo odvijal 
center. Za povratek domov pa bodo morali poskrbeti starši.

Za celotno obdobje delovanja poletnega centra in športnih kampov, bo za prehrano 
(jutranja  malica,  kosilo  in  popoldanska  malica),  poskrbela  Zadruga  »La  Quercia 
S.c.a.r.l.« v prostorih osnovne šole »P. Voranc« v Dolini. 

Glede na številno povpraševanje, je občinski odbor določil pravila za vpis po 
katerih imajo prednost družine s stalnim bivališčem v občini Dolina sledeč kronološkemu 
zaporedju predstavitve prošenj. V slučaju, da bi ostalo še nekaj nekritih mest, se bo 
sprejelo tudi otroke s stalnim bivališčem izven občine, ki bodo lahko predložili prošnji 
in  se  jih  bo  vključilo  v  čakalno  lestvico.  Pet  mest  za  vsak  teden  aktivnosti,  bo 
rezerviranih za otroke s stalnim bivališčem v občini Milje, ki obiskujejo slovenske šole, 
kot izhaja iz dogovorov med obema upravama.

Vpisovanja, do izčrpanja razpoložljivih mest (za vsak teden: 60 za špotni kamp, 50 
za »tradicionalni« center), bodo potekala na občinskem uradu za šole od 3. do 8. junija 
2009 od 8.30 do 12.30, in ob ponedeljkih in sredah tudi popoldne od 14.30 do 17.30.

Vpis,  ki  se  ga  bo  izvedlo  preko  ustreznega  obrazca,  se  bo  potrdilo  samo  ob 
izročitvi – tudi preko faxa na št. 040-228874 ali elektronske pošte na naslov  scuole-
solstvo@com-san-dorligo-della-valle.regione.fvg.it – potrdila o vplačilu zneska v višini:

• € 33,00 za vsakega otroka, za vsak teden obiskovanja nogometnega, odbojkarskega in 
košarkarskega kampa (medtem ko se bo preostalih € 34,00 vplačalo direktno A.Š.D. 
Breg);

• € 70,00 za vsakega otroka, za vsak teden obiskovanja »tradicionalnega« poletnega 
centra.
Pologe se izvede na poštnem tekočem računu št. 12199345, na bančnem tekočem računu 

Ustanove, IBAN: IT23U0892836491010000026589 ali na občinski zakladnici– Zadružna Kraška 
Banka/Banca di Credito Cooperativo del Carso, podružnica Dolina. 

Navesti bo treba sledeči razlog pologa:
POLETNI CENTER in/ali ŠPORTNI KAMP 2009  z navedbo  IMENA in PRIIMKA  otroka ter ŠTEVILA 
TEDNOV obiskovanja.

Dat  umi  rokov  zapadlosti  pologov  (v  primeru  nespoštovanja  se  vpis  smatra  kot   
neveljaven):

- za športni kamp do 15.06.2009
- za tradicionalni poletni center do 29.06.2009

Za naknadne informacije in pojasnila se je mogoče obrniti na občinski urad za šole
tel. 040/8329282-213. 
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