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Športni programi in počitnice za otroke 

1. Info, program in kontakti: 

Program izvaja turistična agencija Mini Šport d.o.o.  

Info:  info@minisport.si; T: 031 877 754 

 

2. Splošni pogoji turistične agencije >>> 

2a. IZVEDBA PROGRAMA: 

Izvedbo programa prilagodimo glede na vremenske razmere in fizično sposobnost otrok! Vse 

zunanje in vodne aktivnosti izvedemo ob primernem vremenu oz. ob ugodnih vremenskih 

razmerah. Počitnice izvedemo v vsakem vremenu, program pa se lahko spremeni - 

prilagodi zaradi posebnih okoliščin (deževne dni, vročinski vali ...) Pridržujemo si pravico do 

spremembe programa! Število mest v posameznem terminu je omejeno! 

 

IZVLEČEK splošnih pogojev POČITNIC: Starš/skrbnik soglašam, da se moj otrok udeleži 

tabora in sprejemam spodaj navedena splošna pravila: 

• Izjavljam, da otrok nima bolezni, ki bi ogrožala njegovo življenje ali poslabšala 

zdravstveno stanje zaradi ukvarjanja s športom 

• O morebitnih posebnostih otroka (alergije, dietna prehrana ...) bomo predčasno 

obvestili organizatorja tabora!  

• Potrjujem, da se otrok lahko udeleži tudi ostalih aktivnosti v okviru počitnic, tabora 

(pohodništvo, sprehodi, ekskurzije, ...) 

• Za vse vrednostne predmete, ki jih bo prinesel s seboj, odgovarja sam 

• Strinjam se s tem, da organizator ne nosi odgovornosti za poškodbe otrok v času 

trajanja eko tabora – počitnic, v kolikor te ne nastanejo kot posledica nezadostnega 

dolžnega ravnanja protipravnosti in skrbnosti mentorjev, ter opustitve vsakršnega 

nadzora in dajanja navodil, ki utegne povzročiti škodo.  

• Organizator se obveže, da bo poskrbel za nujno medicinsko pomoč v primeru bolezni 

ali poškodb.  

•  V primeru neupoštevanja pravil in predpisov oziroma v primeru ravnanja, ki bi 

škodoval udeležencem ali Mini Športu ima organizator pravico udeležencu/ki 

odpovedati nadaljnje sodelovanje na taboru, brez kakršnegakoli povračila stroškov.  

 

3. SPLOŠNI POGOJI - riziko odpovedi >>> 

4. PLAČILNI pogoji:  

Plačilo akontacije: 78€. S plačilom akontacije potnik izrazi sprejem ponudbe, zaradi česar se 

dana pisna ponudba šteje kot pogodba. Preostali del cene turističnega aranžmaja plača 

potnik najmanj 20 dni pred začetkom potovanja oziroma, kakor je navedeno v programu.  
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5. POGOSTA VPRAŠANJA: 

Do kdaj se je potrebno prijaviti? 

Prijave so prijave možne do zasedenosti mest. Zaradi lažje in boljše organizacije vas prosimo, 

da prijavo izpolnite čim prej. 

Kako v primeru, če otrok zboli ali neudeležbe? 

Skladno s splošnimi pogoji, vrnemo del vplačanega zneska, glede na datum odpovedi, ko je 

potnik predložil odpoved. V tem primeru ima Agencija MINI ŠPORT d.o.o. pravico do 

povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, ko je potnik 

predložil odpoved: do 45 dni pred odhodom - 20% cene aranžmaja, 44 do 30 dni pred 

odhodom - 30% cene aranžmaja, 29 do 23 dni pred odhodom - 50% cene aranžmaja, 22 do 

15 dni pred odhodom - 80% cene aranžmaja, 14 do 8 dni pred odhodom - 90% in od 8 do 

dneva pred odhodom 100% cene aranžmaja, na dan odhoda, oz. po odhodu aranžmaja 100% 

cene aranžmaja. Priporočamo, da sklenete riziko odpovedi zaradi bolezni in ste upravičeni do 

povračila stroškov prekinitve rezerviranega in neizkoriščenega dela potovanja do izbrane 

cene potovanja. 

Potnik ima pravico do pisne odpovedi potovanja, ki jo pisno po priporočeni pošti ali 

elektronski pošti posreduje Agenciji MINI ŠPORT. V tem primeru ima Agencija MINI ŠPORT 

pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, ko 

je potnik predložil odpoved. Stroške prijave ne glede na datum odpovedi zadrži Agencija 

MINI ŠPORT, ki znašajo 16,00 EUR in je vključeno v ceno aranžmaja. 

ZA KOGA JE TABOR V NARAVI PRIMEREN ? 

Za otroke, ki imajo radi naravo, se radi družijo in se veselijo novih dogodivščin. 

Ali lahko plačamo počitnice na obroke? 

Možnost je plačilo na obroke, ko sklenemo medsebojni dogovor. 

Ali otrokom pomagate pri nastanitvi? 

Vsem otrokom bomo z veseljem pomagali pri prtljagi in nastanitvi. 

Lahko starši govorimo z otroki v kampu po telefonu? 

Ena mnogih čudovitih izkušenj, ki jih bodo otroci deležni na taboru je samostojnost. Možnost 

preživetja 5 dni stran od staršev, spoznavanje novih prijateljev in pridobitev samostojnosti, 

zaupanja in odgovornosti. To otroci najbolje dosežejo s 100% sodelovanjem v programu 

tabora in z vlaganjem energije v spoznavanje novih prijateljev iz drugih koncev Slovenije in 

drugih držav. Vsekakor pa spodbujamo otroke, da pišejo in pošiljajo razglednice in pisma 

domov tako pogosto, kot želijo. Tudi komunikacije s strani staršev, bodo otroci veseli. 

Je otrokom dovoljena uporaba mobilnega telefona v kampu? 

Po prihodu na tabor so vsi mobilni telefoni varno spravljeni. Vse stvari, ki jih bomo v času 

tabora hranili pa ob koncu dobijo nazaj. Trdno verjamemo, da je glavni namen bivanja v 

taboru preživljanje in doživljanje počitnic v naravi in spoznavanje novih prijateljev. To bi bilo 

omejeno, če bi vsak otrok v taboru imel svoj telefon in preživljal prosti čas s telefonskimi 

pogovori z družino in prijatelji. 

Lahko prijatelja stanujeta v isti hiški? 

Bistvo tabora je sklepanje novih prijateljstev in preživljanje v naravi. Vsekakor pa, če mislite, 

da bo vaš otrok imel boljšo izkušnjo pri bivanju s prijateljem, lahko oddate prošnjo za skupno 

http://www.minisport.si/


www.minisport.si 

Športni programi in počitnice za otroke 

bivanje in prošnja bo upoštevana, vam pa žal ne moramo 100% zagotoviti, da bosta otroka 

bivala v isti hiški. 

Se lahko otroci iz različnih hišk/sob družijo med seboj čez dan? 

Vsak dan je na urniku tudi prosti čas. V tem času so otroci dolžni ostati v območju tabora, 

ampak lahko delajo karkoli jim ustreza. Prosti čas po zadnji aktivnosti v dnevu je po navadi 

najboljši čas za druženje s prijatelji. 

Kdo poskrbi za prvo pomoč, če otrok zboli ali se poškoduje? 

Poskrbeli bomo, da bomo otroka pravilno oskrbeli. Za kar koli resnejšega od osnovnih 

poškodb in modric imamo zdravstveni dom manj kot 15 minut stran od tabora. V večini 

primerov je povoj, razkužilo, nekaj dodatnih kozarcev vode ali nekajurni počitek dovolj za 

100% ozdravitev. 

Kako je s hrano? Je na voljo vegetarijanski meni? 

Hrana je okusna in prilagojena okusu povprečnega otroka. Na voljo ni veliko sladkarij. Za 

otroke s posebnimi prehranskimi potrebami prosimo, da nas o tem predhodno pisno 

obvestite. V večini primerov lahko poskrbimo za prehranske potrebe prav vsakega 

počitnikarja, vendar moramo biti o tem prej obveščeni. Na voljo imamo tudi vegetarijansko 

opcijo vsakega obroka, vendar mora biti to posebej naročeno ob prijavi. 

Ali naj otroci prinesejo v na počitnice svojo športno opremo? 

Otroci lahko prinesejo kakršno koli športno opremo v tabor. Za veliko večino aktivnosti in za 

primerno športno in drugo opremo poskrbimo mi. 

Naj zdravi otroci prinesejo zdravila na počitnice? 

Ne – naš zdravstveni kotiček v taboru je opremljen s popolno zbirko vseh osnovnih zdravil za 

manjše poškodbe ali slabosti. V primeru, da otrok potrebuje močnejša zdravila, ga peljemo v 

zdravstveni dom v Metlika, ki je od tabora oddaljen manj kot 15 minut. Če vaš otrok jemlje 

zdravila na recept v času bivanja v taboru, mora to biti označeno in opisano, skupaj z 

natančnimi navodili, kako in kdaj jemati zdravilo. Ta navodila naj ima otrok s seboj. 

Od kod prihajajo otroci in mentorji? 

Tabora oz. počitnic se udeležujejo otroci iz celotne Slovenije, vsako leto pa imamo tudi 

udeležence iz različnih držav. Lani smo na primer imeli udeležence iz več kot 8 različnih držav, 

seveda ne vemo od kje bodo letos. Smo pa vsako leto navdušeni nad različnostjo naših otrok. 

Vsako leto je naša ekipa mentorjev sestavljena iz profesorjev športne vzgoje, vaditeljev, 

vzgojiteljev in predanih mentorjev, ki uživajo v družbi otrok. Zaradi različnih izkušenj in 

kulturnega ter športnega ozadja se ustvarja neopisljivo fantastično vzdušje. 

So dekleta in fantje ločena? 

Dekleta in fantje so ločeno nastanjena v hiškah, program pa je popolnoma mešan. 

Kako poteka izbira dejavnosti /na taboru? 

Če bi vaš otrok želel sodelovati v plačanem moduli/dodatku (npr. Jahanje, rafting, 

adrenalinski park, zorbing, paintball, potapljanje), ga je treba pri prijavi rezervirati vnaprej, 

možno pa se je vključiti tudi ob prihodu na tabor, vendar takrat ne garantiramo izvedbe. 

Se lahko počitnic udeležijo tudi smučarji - začetniki? 

Seveda, tudi smučarji začetniki so dobrodošli. Tečaj smučanja je prilagojen tako za začetnike, 

kot za otroke s smučarskim predznanjem. 

Ali si opremo lahko izposodimo? 
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Seveda, si opremo tudi lahko izposodite, ob prijavi sporočite: št. noge, višino in težo vašega 

otroka. Celoten najem smučarske opreme znaša 60 EUR za 5 dni počitnic. 

Ali upoštevate želje otrok, če želi biti otrok s prijateljem v sobi? 

Seveda. Ob prijavi napišite s kom si želi vaš otrok biti v sobi. 

Ali lahko plačamo počitnice na obroke? 

Seveda, možnost je plačilo na obroke, ko sklenemo medsebojni dogovor. 

Ali otrokom pomagate pri nastanitvi in smučarski opremi? 

Vsem otrokom bomo z veseljem pomagali pri prtljagi, urejanju sobe in smučarski opremi. 
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