
 

 

 

PONUDBA AKTIVNOSTI 
 
ZAVOD 1-2-3, Center socialnih in rekreativnih 
aktivnosti, Davčna številka: 76853195,  
Slamnikarska 18, 1230 Domžale 

 
Kontakt: 070 295 617 
TRR: SI56-6000-0000-0519-118,  
Hranilnica LON, Matična številka: 681382800

 

KOCKA KAMP ZA OTROKE  
 

TERMINI:  
PUNAT (Hrvaška-Krk) 

1. 16.7.-20.7.2018 
2. 6.8.-10.8.2018 

 
 DEBELI RTIČ (Slovenija-Ankaran) 

1. 24.8.-29.8.2018                                                                                                            

Otroci bodo uživali v naravi, druženju, športu. Skozi igro se bodo učili osnov 
programiranja in sestavljanja robotkov. Uporabljali bomo programe LEGO® 
Education. Spoznavali se bomo s tematiko vesolje in ozvezdje. 
 

1. Dan 
- Nastanitev 
- Medsebojno spoznavanje, igre 
- Popoldanski prosti čas 
- Kopanje, tehnike plavanja 
- Delavnice robotike (ločeno po letih), tematika vesolje 
- Večerni animacijski program  

 
2. Dan 
- Kopanje, športne aktivnosti 
- Delavnice robotike , tematika vesolje-nadaljevanje/vesoljska plovila 
- Plavanje, vodne aktivnosti (deskanje na vodi-wakebording) 
- Predavanje o zvezdah in vesolju 
- Večerna zabava 

 
3. Dan 
- Športne aktivnosti, potapljanja (Šnorkljanje)  
- Delavnice robotike, tematika vesolje-nadaljevanje/ raketni pogon 
- Vodna zabava 



 

 

- Potovanje z ladjico 
- Nočno opazovanje zvezd, zvezde na »travniku« 
4. Dan 
- Športne aktivnosti 
- Delavnice robotike, tematika vesolje-nadaljevanje/ osvajamo planete 
- Vodni poligon 
- Izdelava kalejdoskopov 
- Večerni animacijski program 
5. Dan 
- Športne štafetne igre 
- Delavnice robotike, vesoljska pot 
- Vodne aktivnosti  
- Odhod v popoldanskih urah 
 

CENA POČITNIC 5 dni:  

**AKCIJA cena 230€  

OPOMBA: Če do konca meseca maja 2018, 
zasedemo vsa razpisana mesta,  znaša cena za 
prijavljene le 230€ na obeh lokacijah. V kolikor se to 

ne zgodi veljajo cene po razpredelnici za vse, tudi za predhodno prijavljene. 

več info o počitnicah http://zavod123.si/poletne-
pocitnice_kockakamp_spaceshattle/  
POUČNO-KREATIVNO-ZABAVNO! 

Več informacij v zvezi s programi najdete na www.zavod123.si /+386 31 314 870 
 

ALL INCLUSIVE/5 dni-poln penzion-vožnja-
aktivnosti 

Cena SLO/ Debeli Rtič Do 30 otrok 

10 otrok € 343,00 

15 otrok € 281,00 

20 otrok-25 otrok € 266,00 

Cena HR/ Punat Do 24 oseb 

10 otrok € 329,00 

15 otrok € 258,00 

20 -24 otrok € 245,00 

http://zavod123.si/poletne-pocitnice_kockakamp_spaceshattle/
http://zavod123.si/poletne-pocitnice_kockakamp_spaceshattle/
http://www.zavod123.si/

