
                                         
 
 

SEDMI ROTARY IN FITT+ KAMP 
/ ANKARAN – DEBELI RTIČ / 26.6. – 30.6.2022 

 
Poslanstvo Rotarija je vzpodbujati in krepiti ideale nudenja pomoči kot temelja dragocenih 
podvigov. Člani Rotary klubom po vsem svetu skrbijo za dobrodelne človekoljubne 
dejavnosti, v svojih poklicih pa vzpodbujajo visoka etična načela in merila ter pomagajo širiti 
dobro voljo ter mir na svetu. Rotarijci načrtujejo in uresničujejo zelo različne humanitarne, 
izobraževalne in kulturne programe, ki bogatijo življenja ljudi v njihovi ožji sredini in tudi v 
svetovni skupnosti.  

 
Rotary klub Kranj v času šolskih počitnic v letošnjem letu že sedmič organizira brezplačni 
kamp za otroke iz ekonomsko šibkejših družin, ki se bo odvijal na Debelem Rtiču med 
26.6. in 30.6.2022 (nedelja-četrtek). Na povabilo RK Kranj pri sami organizaciji in izpeljavi 
kampa že od samega začetka pomaga tudi studio FITT+ holistični pristopi h gibanju 
(preimenovani iz PBS športni center odličnosti iz Kranja), ki bo zagotovil strokovno ekipo 
ter program našega skupnega druženja.  
Primarno je kamp namenjen otrokom, starimi med 9 in 13 let. Starše, ki bi želeli svojim 
otrokom omogočiti popolnoma brezplačne tedenske počitnice, vabimo k prijavi na 
omenjeno vabilo.  
 
Kljub temu, da je osnovni cilj tedenskih počitnic vsekakor zagotoviti zabavne počitnice 
otrokom iz ekonomsko šibkejših družin, ki jih drugače verjetno ne bi doživeli, se nam zdi 
vseeno pomembno, da vsak udeleženec od tega tedna odnese mnogo več, kot le zabavno 
počitnikovanje ob morju. Za nas je bistvenega pomena, da otroci odrastejo v celovite, 
družbeno odgovorne in zdrave osebe. Vizijo, ki jo ima FITT+ center pri vadbenih programih 
za otroke in mladostnike, smo uspeli uspešno vključiti v sam program Kampa na Debelem 
Rtiču. Celoten program je oblikovan tako, da bodo otroci s pomočjo gibalnih iger in 
aktivnosti, spodbujali in utrjevali optimalen telesni razvoj otrok, v celoti pa bo poskrbljeno 
tudi za strokovno spremstvo, samo zdravilišče na Debelem Rtiču pa nudi tudi primerno 
zdravniško oskrbo, nastanitev in zagotavlja varno okolje za vašega otroka.  
 
Način prijave: 

 V kolikor želite prijaviti vašega otroka na Kamp, Vas prosimo, da namero čim prej 
sporočite svetovalni delavki vaše šole (neza.zelinka@osszkr.si ali osebno), ki vas bo 
z vašim dovoljenjem povezala z nami. Z oddajo prijavnice tudi soglašate, da se vaši 
podatki (kontakt ter osnovni podatki otroka) posredujejo nam za nadaljnjo 
obravnavo prošnje. 
 

 Vse dodatne informacije o točnem poteku programa, sodelujočih, spremstvu,… vam 
bomo potem posredovali mi. 
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Prednostni kriteriji: 

 socialna šibkost 
 poznavanje osnov plavanja (NUJNO) 
 brez resnih zdravstvenih težav 
 otrok, ki se v preteklosti še ni udeležil našega kampa  

 
Odzovite se našemu povabilu in omogočite, da bo letošnji začetek počitnic za vašega otroka 
nepozaben in doživet na sočuten, zabaven in z gibanjem podkrepljen način.  
Mi se veselimo.  
 
Organizator:     Izvajalec: 
Rotary klub Kranj    FITT+ holistični pristopi h gibanju 
Iztok Kraševec, predsednik   Barbara Tavčar, direktorica in vodja projekta 


