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Nogometni kamp 

MARTINKO 2018 

 

 

 

4 DNI    |    med 9:00 in 17:00 uro    |    od 27.junija do 30.junija 2018 

Šmartno ob Paki je širši okolici in Sloveniji že vrsto let poznano kot okolje, kjer ima nogomet svojo vlogo in pomen 
v lokalni skupnosti.  Del te tradicije je nogometna šola, kjer tudi letos vabimo vse otroke na  

 

Namenjen je otrokom iz bližnje in širše okolice -  dečkom in deklicam v starosti od 6. do 13. let ne glede na 
nogometno znanje in članstvo v drugih klubih, saj je na prvem mestu druženje z vrstniki. Ker gre za dnevno 

druženje (otroci so pri nas med 9. in 17. uro), je primeren tudi za vse tiste, ki so navezani na dom, starše, bratce in 
sestrice. Pred pričetkom vadbe bomo otroke razdelili v starostne skupine, tako da bo vadba primerna za vsakogar. 

Naša dnevna druženja se bodo začela v sredo, 27.junija 2018 in zaključila v soboto, 30.junija 2018, ko se bodo 
otroci preizkusili na prijateljskih tekmah. Sledilo bo druženje s piknikom, kamor Vas že sedaj vljudno vabimo ter 

pozivamo, da skupaj z otroki preživimo aktivno popoldne za dober namen.  

   

 

PREDVIDEN PROGRAM: Vsak dan bo zelo pester, saj ga bomo začeli z dopoldanskim treningom, kjer bomo 
izpolnjevali tehniko ter krepili motorične sposobnosti pod vodstvom trenerjev in vaditeljev. Po kosilu sledi počitek, 
tudi igranje družabnih igric, ogled risanke in ustvarjanje v delavnicah. Sledijo strokovna predavanja (vsak dan ena 
tematika), kjer bomo podrobneje spoznali delo nogometnih trenerjev, sodnikov, fizioterapevtov ter še koga – 
pustimo se presenetiti. Popoldanski trening bo povsem nogometni, saj bo žoga naša stalna spremljevalka. Odvisno 
od vremena in zanimanja se bomo družili tudi na bazenu. uživali! 
 
VADITELJI / TRENERJI:  Treninge bodo vodili strokovno usposobljeni trenerji (nogometni in atletski…) ter pedagoški 
delavci. Pred pričetkom vadbe bomo otroke razdelili v različne starostne skupine, tako da bo vadba primerna za 
vsakogar.  

 
 
 

V ceni prijavnine je vključena organizacija, vadba pod strokovnim vodstvom, topla kosila, napitki in prigrizki, 
kopanje v bazenu in brezplačna hrana in pijača na pikniku zadnji dan druženja. Vsi udeleženci kampa prejmejo tudi 
spominsko majico, dostop do zbirke digitalnih fotografij in še kaj. Ob zgodnji prijavi je cena nižja! 
 

 Prijava do 31.5.2018 Prijava do 18.6.2018 

Člani športnega društva Šmartno ob Paki s poravnano članarino 40 EUR 50 EUR 

Ostali 50 EUR 60 EUR 

            Program, utrinke preteklih letih in vse o kampu Martinko 2018 si lahko ogledate na spletni strani  
www.martinko.si, www.nksmartno1928.si  in Facebook strani www.facebook.com/NkSmartno1928 

4-DNEVNI MARTINKOV NOGOMETNI POLETNI KAMP 

 

POHITI - OMEJENO ŠTEVILO MEST - UGODNEJŠE PRIJAVE – do 31.5.2018 

DODATNE INFORMACIJE: martinko@nksmartno1928.si, tel: 041/693-314 

CELODNEVNA ŠPORTNA DRUŽENJA – med 9:00 in 17:00 uro 
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http://www.facebook.com/NkSmartno1928
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