
Vsak poletni teden druženje otrok, starih od 4 do 14 let  iz 
Slovenije in tujine. Lani je v devetih tednih letovalo čez 1000 
otrok. Zadovoljnih se je vrnilo več kot polovica otrok. Nekateri se 
vračajo tudi deset let zapored. Sproščeno preživljanje počitniških 
dni v neokrnjeni naravi in mogočni senci tabornih dreves.

Letošnja tema: 
Lov na zaklad (The treasure hunt)

Skupaj se bomo veliko novega naUCili in se dobro imeli. 

Mojcin pocitniski program
 

 • tedensko več kot 50 dejavnosti po urniku,
 • 3x kopanje v Termah Balnea s 4 tobogani,
 • odlična hrana, pet obrokov dnevno, otrokom prilagojen 

jedilnik, tudi dietna prehrana,
 • ZABAVNI IN ŠPORTNI PROGRAMI, 
 • napihljiv grad, zmenkarije, hiša strahov, taborna 

veselica, ples v maskah, taborni talent, letni kino, 
čarodej, avtomobilčki buggy, skiroji, konji, lokostrelstvo, 
trampolin, športne discipline…

Otroci bivajo v atraktivnih  hisicah, 
najmlajsi v tabornem hotelu

 • Tabor je ograjen, varen, zaščiten 
s strelovodnimi stolpi in z leseno 
protihrupno ograjo ter ponoči 
razsvetljen.

 • Za otroke 24 ur skrbi vodstvo tabora, 
vzgojitelji, medicinsko in drugo osebje.

 • Organiziran je tudi prosti čas otrok.
 • Na zaključni prireditvi se vsi otroci 

predstavijo s petjem in plesom. 

Vsak udelezenec dobi

 • priponko z imenom,
 • posebno taborno 

majico,
 • darilo za rojstni dan 

otroka, ki praznuje v 
času tabora,

 • priznanje s skupinsko 

 • otrok pošlje 
razglednico staršem,

 • vsak dan dnevne objave 

na naši spletni strani,
Facebooku in 
Instagramu.

Cena za enega udeleženca  tabora je 280 €. 
DDV je vključen. Plačljivo v 3 obrokih,          
100 € ob prijavi. Prijava je veljavna s 
plačilom prvega obroka – 100,00 €.

Možno je tudi plačilo s turističnimi boni.

Kontakt

 • spletna stran: www.dpm-mojca.si
 • elektronski naslov za prijavo:             

tabor.mojca@siol.net
 • telefon: 041/643-969

SPREMLJAJTE NAŠO SPLETNO STRAN!

Lep pozdrav do nasega srecanja!                                 

Predsednica Društva DPM MOJCA in
vodja tabora Mojca:

  Marjeta Ferkolj Smolič
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Mojčine počitnice 2021 v Taboru Mojca 
že 29. leto v Dolenjskih toplicah!

Tabor mojca 2021



Lep pozdrav do nasega srecanja!                                 

IZJAVA:     dovoljujem svojemu otroku                                                           udeležbo na 

Veselih Mojčinih počitnicah s spremljajočim programom v navedenem terminu in soglašam z uporabo 

njegovih osebnih podatkov za potrebe organizacije in poteka tabora, v tabornem časopisu, objavi fotografij

Datum:            Podpis staršev/skrbnika:

Naslov:

Ime in priimek plačnika letovanja: 

Prijavnico izpolnite z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI  in pošljite skenirano na e-mail: 
tabor.mojca@siol.net ali po pošti DPM Mojca Novo mesto, Rozmanova ulica 10, 8000 Novo mesto

PRIJAVNICA 
za udeležbo na počitnicah v  TABORU MOJCA 2021

Svojega otroka prijavljam na Vesele Mojčine počitnice - označite ustrezen termin:

(priimek in ime starša ali skrbnika)   (priimek in ime otroka)

STARŠI, PAZITE NA TOČNOST VNESENIH PODATKOV NA POLOŽNICAH!
KAKO IZPOLNITI UPN NALOG  (lahko tudi po elektronskem bančništvu)

Referenca plačnika SI99

Ime in naslov plačnika Ime, priimek in polni naslov

Koda namena ADVA

Namen IME in PRIIMEK otroka     OBVEZNO!, da ne prihaja do morebitnih nevšečnosti!

Znesek 100,00 € obvezno poravnati ob prijavi; po prejemu prijavnice in plačilu 100,00 € vam bomo 
poslali račun, ki ga boste poravnali v 2 obrokih po 90,00 €, najkasneje do začetka tabora.

Datum plačila prvo nakazilo - npr. 6.5.2021

BIC banke prejemnika BAKOSI2X

IBAN prejemnika SI56 1010 0005 7966 225

Referenca prejemnika SI00    3  (na tem mestu napišite številko termina)

Ime in naslov prejemnika Društvo DPM Mojca, Rozmanova 10, Novo mesto

ODPOVED LETOVANJA!

Odpoved je 
možna v skladu s 
splošnimi pogoji 
društva,
objavljenimi na 
spletni strani. 

na spletni strani, Facebooku in Instagramu društva.

Davčna številka plačnika:  

Otrokov osebni dokument in številka:

1.T - v času od 27.6. do 3.7. 

2.T - v času od 4.7. do 10.7. 

3.T - v času od 11.7. do 17.7. 

4.T - v času od 18.7. do 24.7. 

5.T - v času od 25.7. do 31.7. 

6.T - v času od 1.8. do 7.8. 

7.T - v času od 8.8. do 14.8. 

8.T - v času od 15.8. do 21.8. 

9.T - v času od 22.8. do 28.8. 


