Prijavnica za družino gostiteljico
Izvajalci angleškega tabora ali tedna angleščine - The English Experience camp – potrebujemo družine
gostiteljice za namestitev gostujočih učiteljev. Če želite gostiti učitelja, izpolnite prijavnico ter jo na
centralni šoli vrnite v tajništvo, na podružničnih osnovnih šolah pa lahko tudi učiteljici angleščine.
Izpolnjeno prijavnico vrnite najkasneje do 17. 5. 2022.
Družina gostiteljica naj bi bivala čim bliže šoli, ne več kot 20 minut stran. Gostu je potrebno omogočiti:
▫ namestitev v lastni sobi,
▫ tri zdrave obroke na dan,
▫ možnost uporabe pralnega stroja in likalnika.
Za gostujočega učitelja je potrebno organizirati tudi morebitni prevoz iz letališča do kraja namestitve in
nazaj. Gostujočemu učitelju je potrebno pokazati pot do šole. Poleg namestitve potrebuje gostujoči
učitelj tudi dostop do interneta, da se bo lahko nemoteno pripravljal na delo.
Za sedem nočitev prejmete 175 € kot kompenzacijo za stroške gostovanja.
Za morebitna vprašanja lahko kontaktirate na e-naslov: martina.krasovic@os-smarje.si
_____________________________________________________________________________________________
PRIJAVNICA ZA DRUŽINE GOSTITELJICE ZA TEDEN ANGLEŠČINE 2022

Ime in priimek otroka: _________________________________________________________
Šola: _______________________________________________________________________
Razred: _____________________________________________________________________
Elektronski naslov staršev: _____________________________________________________
Telefonska številka (mobitel): ___________________________________________________
Naslov: _____________________________________________________________________
Oddaljenost od šole (ne več kot 20 minut): _______________________________________
Na kakšen način se pride do šole (peš, avtobus, kolo itd.): ____________________________
Število družinskih članov: ____________________________________________________________
Ali so v družini kadilci?

DA

NE

Domače živali, če jih imate: ___________________________________________________________
Gost bo imel lastno sobo.

DA

Gost bo imel lastno kopalnico.

NE
DA

NE
OBRNITE STRAN!

Gost bo imel dostop do interneta.

DA

NE

Kratek opis bivališča (stanovanja, hiše): _________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Ali ste pripravljeni gostiti vegeterijanca?

DA

NE

Ali ste pripravljeni gostiti vegana?

DA

NE

Ali ste pripravljeni gostiti kadilca?

DA

NE

Če da, kje lahko kadi? ________________________________________________________________
Opombe: (ali želite gostiti učitelja, učiteljico itd.)__________________________________________
__________________________________________________________________________________
Družina gostiteljica bo dobila denar nakazan na transakcijski račun (prosim, napišite ime in priimek
lastnika bančnega računa, naslov, banko in številko transakcijskega računa).
Ime in priimek gostitelja ter točen naslov: _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
Banka: ____________________________________________________________________________
Številka transakcijskega računa: ________________________________________________________

Kraj in datum: ____________________________ Ime in priimek: ____________________________
Podpis: __________________________________

