PINESTA, d.o.o.
Savska cesta 34, 4000 Kranj
Tel. št.: 04/20 13 750
Mobitel: 068 633 434
e-mail: info@pinesta.com
www.pinesta.com

Spoštovani, prišel je čas, ko zopet razmišljamo o poletnih kolonijah, taborih, počitnicah, kje in s kom jih
bomo preživeli. Vemo, da imata Pineta in vsa ekipa svoj čar, zato vam posredujemo vse potrebne
informacije. Letovišče ima blagodejen učinek na otroke z zdravstvenimi težavami – letovanje otrok v
kolonijah je odlično preventivno »sredstvo«, ki krepi otrokov/najstnikov imunski sistem.
Termini, cene in pogoj letovanja z napotnico so navedeni spodaj. Prav tako letovanje dodatno
sofinancirajo vse občine.

Termini:
 II. šolska kolonija (10 dni)
14. 7. (četrtek)–24. 7. (nedelja) 2016: Kranj, Škofja Loka, Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj, Jesenice,
Kranjska Gora, Žirovnica


III. šolska kolonija (10 dni)
24. 7. (nedelja)– 3. 8. (sreda) 2016: Kranj, Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj, Tržič

Otroke lahko pričnete vpisovati v začetku meseca maja. Točen datum bo objavljen na spletni strani in FB
profilu (www.pinesta.com, FB: Zdravstvene kolonije Pineta). Zdravstveno napotnico lahko pridobite pri izbranem
zdravniku/pediatru (pod spodaj navedenimi pogoji). V primeru, da niste upravičeni do zdr. napotnice, se prijavite s
prijavnico na CSD Radovljica (ga. Branka Jakšič, zbira vse prijave z napotnico in z prijavnico, ki jih potem posreduje na
Pinesto). S strani Pineste, d.o.o. pa boste kasneje prejeli pogodbo v podpis z vsemi potrebnimi
informacijami.

Pogoj:
Zdravstvenega letovanja se lahko udeležijo le tisti otroci in šolarji, ki imajo v medicinski dokumentaciji
zapise o večkratni hospitalizaciji (dva in več zapisov v času od preteklega razpisa – 31. 12. 2014) ali so
bili pogosteje bolni (dva in več zapisov v medicinski dokumentaciji v času od preteklega razpisa – 31.
12. 2014 ).

Cena:
 10-dnevna izmena: Z napotnico 147,60 €
 10-dnevna izmena: BREZ napotnice 360,00 €
Vse dodatne informacije najdete na naši spletni strani www.pinesta.com zavihek »letovanja« 
»zdravstvene kolonije« ali na naših tel. številkah 04/2013 750 ali 068 633 434 in elektronski pošti
info@pinesta.com.
V upanju, da se bo lahko tudi Vaš otrok udeležil preventivnega letovanja v zdravstveni koloniji Pineta
Novigrad, Vas lepo pozdravljamo!
Direktor:
Robert Širnik

