
SPLOŠNI POGOJI 

FOTO počitniški tabor – Satia, zavod učenje za življenje 

 

Trajanje:  3 dni (2 noči)  

Zbirno mesto: Sedež zavoda Satia; Naslov: Klance 4, 1386 Stari trg pri Ložu 

Dobimo se v sredo ob 8.30h. Starši otroke pripeljete sami, na sedež zavoda. Zadnji dan starši pridete 

po otroke ob 17.00h, nato sledi kratek povzetek dogajanja in slovo. 

Zemljevid naše lokacije: https://cutt.ly/kx5PcrN 

Obvezna oprema: 

- FOTOAPARAT ali pametni telefon (pri naših druženjih mobilnih telefonov sicer ne 

uporabljam, kar pomeni, da v primeru, da otrok s seboj prinese mobi naj jasno ve, da je 

uporaba telefona omejena zgolj na delo – fotografiranje. Brez klicanja in pisanja smsov. 

Enako velja za starše, da v času tabora otrok ne kličete. 

- spalna vreča (spalka),  

- samonapihljiva blazina ali podobna podlaga za spanje, 

- 1 brisača, 

- Steklenička is katere bo otrok pil na terenu (lahko je čutara ali plastenka za pitje vode, čaja), 

- zdravstvena izkaznica, 

- potovalka/kovček kjer ima otrok svoje stvari in mali nahrbtnik za krajši dnevni izlet v okolico, 

zvezek in pisalo, 

- vrečka za umazano perilo, 

- pižama, 

- pribor za osebno higieno, 

- primerna obleka in obutev (glede na vremenske razmere, ki nas bodo čakale; primerni čevlji 

in obleka za na teren; predlagamo, da v naprej pogledate vreme za naše konce), 

- čelna ali ročna svetilka (samo če želi otrok in jo imate, v nasprotnem primeru ne kupujte), 

- sobni copati ali natikači, 

Za (vse) ostalo poskrbimo mi - Satia, zavod učenje za življenje.  Otroci s seboj ne prinašajo nikakršne 
hrane, prigrizkov ali sladkarij. 
 
STANDARD DRUŽENJA: brez alkohola, cigaret ali kakršnih koli substanc za vse – odrasle in otroke. Kar 
pomeni, npr.: da tudi starši, ko pripeljete in pridete po otroke, ne kadite.  
 
Če ima otrok posebno dieto, (vegetarijanci, vegani, ...) in v kolikor otrok jemlje zdravila, nas o tem 
obvezno obvestite, da se pogovorimo.  
 
Delavnice in celotno druženje se izvaja tudi v naravi (v gozdu, na jasah, travnikih …).  
 
Vsak je odgovoren za sebe in svoje postopke. Satia, zavod učenje za življenje, ne nosi nobene 
odgovornosti za izpade ali nevšečnosti drugih. Ravno tako sami nosite odgovornost za svoje 
poškodbe in svoje stvari, opremo.  
 
Počitnice potekajo v okolju, ki ima pester nabor divjih živali ter lepo pokrajino. Nihče vas ne more 

prisiliti, da se udeležite počitnic. Z vašo udeležbo ste jasno sprejeli tveganje, ki lahko pride z 

https://cutt.ly/kx5PcrN


zadrževanjem na prostem. Za dodatne informacije lahko pokličite na 031 325 512 (Petra, direktorica 

zavoda Satia). 

V primeru, da otrok zboli na našem taboru, vam ob predložitvi zdravniškega potrdila na našo 

elektronsko pošto: info@zavodsatia.si vrnemo sorazmerni del neudeležbe do konca izbranega 

termina v obliki vrednostnega bona. Ravno tako izdamo vrednostni bon v primeru neudeležbe, tudi v 

primeru višje sile. 

 

Ob prijavi svojih otrok dovoljujete uporabo osebnih podatkov za potrebe zavoda Satia, zavod učenje 

za življenje. Zavod se obveže, da bo osebne podatke obdelovalo v skladu z Zakonom o varstvu 

osebnih podatkov in jih ne bo posredovalo tretjim osebam. Dovoljujete tudi uporabo slikovnega in 

videogradiva posnetega na naših taborih (objave na spletni in FB strani) v okviru svojih dejavnosti, v 

kolikor podpišete izjavo. Če je oseba mlajša od 18 let, jo mora prijaviti starš ali zakoniti zastopnik. 

 

Pri nas uporabe TELEFONOV, PEMETNIH UR in tabličnih računalnikov NE DOVOLIMO. Otroci 

pospravljajo za seboj na dnevni bazi. 

 

PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO, DA UDELEŽENCA PREDČASNO POŠLJEMO DOMOV, V PRIMERU, DA SE NE 

DRŽI NAŠIH VARNOSTNIH NAVODIL, PRAVIL IN PROGRAMA. 

Za več informacij smo na voljo tudi na info@zavodsatia.si ali GSM 031 325 512 - Petra. 

 

V NAPREJ HVALA ZA SPOŠTOVANJE STANDARDA DRUŽENJA in splošnih pogojev, v zavodu SATIA. 

 

Več fotografij preteklih dogodkov lahko vidite tudi na FB strani: SATIA, zavod učenje za življenje  // IG: 

petra_satia. 


