
 

 

 

6. ROTARY KAMP ANKARAN – DEBELI RTIČ 

 

V rotarijskem letu 2013/2014 bomo ponovno organizirali klubi iz Kopra in Milj ( Italija) za osebe s 
posebnimi potrebami 6. Rotary kamp v Ankaranu – Debeli Rtič, ki se bo odvijal v hotelu Arija 

od nedelje 31. avgust do nedelje 7. septembra 2014. 

Organizacijski odbor pri Rotarijskemu klubu Koper, ki je zadolžen za organizacijo dogodka, bo 
vsakemu rotarijskemu klubu iz slovenskega distrikta omogočil, da pomembno doprinesejo k 
pomoči osebam, ki potrebujejo posebno pozornost.  

Vse slovenske klube torej vabimo, da poiščejo, predlagajo in podprejo udeležbo osebe s posebnimi 
potrebami na Rotary kampu 2013, ki bo za teden dni gostil 30 udeležencev in njihove 
spremljevalce. 

Vsak dav v tem tednu bivanja udeležencev na Debelem rtiču bodo spremljali razni zabavni in 
družabni  programi, fizioterapije, muziko terapije, izlet z ladjo po slovenskem morju in mnogo 
drugega. To bodo prispevali člani rotarijskih klubov iz Kopra in Milj. S tem želimo gostom kampa 
omogočiti več kot samo enkratno enotedensko doživetje v kampu.  

 

Prijave bomo upoštevali na podlagi vrstnega reda, po katerem jih bomo prejemali po pošti ali po 
elektronski pošti na: veselko@ediling.si  

Prijavo je možno poslati tudi po faxu: 05 631 4510  (Ojo Veselko ) 

Prijavnica za vsakega udeleženca mora vsebovati: 

1. zdravniško poročilo udeleženca, izpolnjena natančno s strani zdravnika in podpisana s 
strani predsednika kluba ali enega delegata; 

2. Izpolnjeno soglasje staršev, da se z letovanjem strinjajo in z opisom osebe-spremljevalca 
Stroški letovanja, ki jih klub prijavitelj krije, znašajo 800 eur na osebo s spremstvom (2 osebi za 7 
dni) 

      Udeleženci naj ne bodo mlajši od 6 in ne starejši od 25 let. 

Kopijo prijave pošljite v priponki k zdravniškem poročilu. Klubi naj jo izpolnijo ali dajo izpolniti v 
celoti družinam prijavljenih oseb in tudi osebnemu zdravniku z velikimi tiskanimi črkami; 
prijava in karton naj bodo oddane po pošti ali faksu do vključno 15. maja 2014. Naslov za 
pošiljanje prijavne dokumentacije je:   

 OJO Veselko 
            Pobeška cesta 45 
 6000 Koper 

Zgoraj navedeni zneski za posameznega gosta in njegovega spremljevalca/-ko naj bodo nakazani 
do vključno 15. julija 2014, z namenom nakazila ‘6. Rotary kamp v Ankaranu – Debeli Rtič’. 
Tekoči račun RK Koper je: 02236-025-6095-567 pri NLB Koper. 

 

Z lepimi pozdravi! 

Predsednik Rotarijskega kluba Koper 2013-2014 
Janez Starman 
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