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Superduper poletno počitniško varstvo  

Športno rekreativno društvo Superduper skozi leto organizira vadbe za predšolske in 
šolske otroke, ki celostno vpliva na njihov razvoj. Poleg rednih vadb, pa skušamo v društvu 
otrokom ponuditi tudi druge aktivnosti. Skozi različne programe razvijamo fizične in umske 
sposobnosti, krepimo pa tudi socialne veščine, ki otrokom koristijo predvsem v kasnejšem 
obdobju v življenju. Aktivnosti so za otroke poučne in zabavne, vodijo pa jih animatorji in 
vaditelji, ki so športno in pedagoško izobraženi za delo z otroki.  

V času počitnic ponavadi starši izkoristite vse možnosti za varstvo otrok, a verjetno bi si želeli 
otroku ponuditi tudi kakovostno preživljanje prostega časa, ki ga imajo med počitnicami kar 
nekaj. Velikokrat se dogodi, da zaradi vaše obremenjenosti pride do prekomernega sedenja 
otrok doma in uporabe elektronskih naprav. Za vas smo pripravili poseben počitniški 
program, ki bo otrokom omogočil aktivno in zabavno dopoldne v času počitnic. 

 

 

Superduper poletno počitniško varstvo vam nudi: 

-        športno-aktivno preživljanje prostega časa 

-        teden brez televizije in računalnika 

-        veliko poučnih in zabavnih vsebin za otroke v družbi sovrstnikov 

-        razbremenitev staršev 

Varstvo bo potekalo od ponedeljka do petka vse tedne med poletnimi počitnicami. Takrat 
bomo vas starše razbremenili v času službe in sicer od 7:30 do 16:30h.  
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Termini počitniškega varstva so:  

 29.6.-3.7. 
 6.7.-10.7. 
 13.7.-17.7. 
 20.7.-24.7. 
 10.8.-14.8. 
 17.8.-21.8. 
 24.8.-28.8.  

Varstvo je namenjeno otrokom med 6. in 12. letom starosti. Razdeljeni bodo v tri starostne 
skupine in sicer: 

1. skupina: od 6. do 8. leta 
2. skupina: od 8. do 10. leta 
3. skupina: od 10. do 12. leta 

 

 

Počitniško varstvo poteka v Champ - centru športa v središču Kranja. Veliko se bomo tudi 
gibali na prostem, saj okolica nudi otrokom odličen prostor za raznolikost, šport in zabavo 
na svežem zraku. 

Otrokom bomo tako nudili: 

-        varstvo in animacijo 

-        malico in kosilo 

-        različne športne aktivnosti (gimnastika, atletika, košarka, nogomet, tenis, ritmična 
gimnastika, razne športne igre, itd.) 

-        ustvarjalne delavnice in ples 

-        igre za krepitev socialnih veščin 

-        mnogo drugih zabavnih aktivnosti  
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CENA ŠPORTNEGA POČITNIŠKEGA VARSTVA:  

Cene:  do 31.5.2020 po 31.5.2020 

Tedensko varstvo  100€ 110€ 

Dvotedensko varstvo 180€ 205€ 

Tritedensko varstvo 250€ 270€ 

 
Otroka lahko vključite tudi v enodnevno varstvo. Cena za enodnevno varstvo je 30€.

  

Pripeljite prijatelje in prejmite do -50% popusta. V ŠD Superduper je leto 2020 v 
znamenju prijateljstva, zato vam tudi tokrat nudimo posebne ugodnosti. Za vsakega 
povabljenega prijatelja prejmete 10% popusta. Med seboj se popusti seštevajo do vključno 
50%. Popusti veljajo samo za 5 dnevno varstvo.  

Glede na trenutno situacijo so možne spremembe razpisa počitnic, o katerih vas bomo 
obveščali po e-pošti in na socialnih omrežjih.  

Prijave zbiramo preko e-maila: superduper.vadbe@gmail.com.  

Kontakt: 
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E-mail: superduper.vadbe@gmail.com 
Telefon: 070 169 199 (Valentina Horvat: vodja in koordinator Superduper programov) 
  

Kranj, januar 2020 
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