Vrtec Zarja, Zagajškova ulica 8, 3000 Celje

Počitniška rezervacija
Starši oz. zakoniti zastopniki ___________________________________________________
(Priimek in ime)

svojega otroka ______________________________________ rojenega, ________________
s stalnim bivališčem___________________________________________________________,
odjavljamo v času od____________ do___________.
Pojasnilo
Starši otrok lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v času od 1. junija do 30. septembra.
Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Za rezervacijo starši
plačajo 50 % njim določenega zneska plačila, zmanjšanega za ustrezni delež živil.
Starši o počitniški odsotnosti pisno obvestijo vrtec 15 dni pred nastopom odsotnosti.
To določilo velja samo za starše otrok, za katere je MO Celje po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, za druge
starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
Upošteva se, če je v vrtec vključen samo en otrok iz družine. Če sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz iste družine, pa
dodatno znižanje in ugodnosti veljajo samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.
V primeru, da se za otroke plačilo vrtca sofinancira iz državnega proračuna, se počitniška rezervacija ne upošteva.

Datum: __________________

Podpis staršev oz. zakonitih zastopnikov
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