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Želiš biti tudi ti del poletnega nogometnega kampa 
Martinko? 

 
 

   
 

                     
 

      
 

   

Nogometni kamp 
MARTINKO 

2019 

    z Nikom Omladičem  
                       in Laro Prašnikar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26.-29.6.2019 

Šmartno ob Paki 

1. Udeleženci kampa morajo imeti urejeno zdravstveno 
zavarovanje. 

 
2. Izjavljam, da otrok nima bolezni, ki bi ogrožala njegovo 

življenje, oz. bolezni, katere stanje bi se zaradi športne 
aktivnosti lahko poslabšalo. 
 

3. O morebitnih posebnostih, ki jih je deležen otrok (alergije, 
dietna prehrana ...) bomo predčasno obvestili organizatorja 
NK MARTINKO 2019. 
 

4. Potrjujem, da se otrok lahko udeleži tudi ostalih aktivnosti v 
okviru kampa ( izleti, ekskurzije ...) 

 
5.  Za vse vrednostne predmete, ki jih bo otrok prinesel s seboj, 

odgovarja sam. 
 
6. Strinjam se s tem, da nogometni KAMP MARTINKO 2019 

ne nosita odgovornosti za poškodbe otrok v času trajanja 
kampa. 

 
7.  Organizator kampa se obveže poskrbeti za nujno medicinsko 

pomoč v primeru bolezni ali poškodb. 
 

8. Strinjam se, da lahko NOGOMETNI KAMP MARTINKO javno 
objavi slike in videoposnetke mojega otroka. 

 
9. V primeru odjave, ta je možna do 20. 6. 2019, NOGOMETNI 

KAMP MARTINKO  zaračuna 10 % vrednosti kampa za 
administrativne stroške. 

 
10. S podpisom dovoljujem obdelavo in uporabo osebnih 

podatkov za potrebe izvedbe nogometnega tabora, pri čemer 
je ŠD Šmartno ob Paki dolžno ravnati v skladu z določili 
Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). 

Organizator kampa:                ŠD Šmartno ob Paki 
                                                       Šmartno ob Paki 117 

                3327 Šmartno ob Paki 
 

 

 



 

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, 
26.junija 2019 in zaključila v soboto, 29.junija 2019, 
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. 
 

 

 

 

KAJ BOMO POČELI:  

• Izpolnjevali tehniko ter krepili motorične 
sposobnosti pod vodstvom trenerjev in 
vaditeljev 

• Kopali na bazenu v Topolšici 
• Izlet v neznano  
• Igranje družabnih igric, ogled risanke in 

ustvarjanje v delavnicah.  
• Strokovna predavanja (delo nogometnih 

trenerjev, sodnikov, fizioterapevtov ter še 
koga).  

• Piknik, tekme z vrstniki, zabavne igre 

VADITELJI / TRENERJI:   

• Strokovno usposobljeni trenerji 
(nogometni in atletski…) ter pedagoški 
delavci.  

• Otroci razdeljeni v različne starostne 
skupine, tako da bo vadba primerna za 
vsakogar 

OBVEZNA OPREMA:  
• žoga, kopačke ali športni copati, plastenka za 

pijačo ter športno opremo  (hlačke, majice). 
• Vsaj 2 majici na dan, dodatne hlačke, in 

nogavice, brisačo, trenirko, kopalke in 
anorak.  

• urejeno zdravstveno zavarovanje ter 
zdravstvena kartica 

PRIJAVNICA 
 
Prijavljam otroka (priimek in ime) 

Datum rojstva otroka (dan/mesec/leto) 

Priimek in ime starša 

 Naslov in pošta 

 
 
GSM   
 
 
E-naslov  
 
 
Podpis staršev 

 
S podpisom potrjujem prijavo otroka na NOGOMETNI KAMP 
MARTINKO 2019 in sprejemam splošna pravila NOGOMETNEGA 
KAMPA MARTINKO. Prijava je veljavna s plačilom. 
 

 Prijava do 
31.5.2019 

Prijava do 
25.6.2019 

Člani ŠD Šmartno ob Paki 
s plačano članarino 

40 EUR 50 EUR 

Ostali 
 

50 EUR 60 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

4-DNEVNI MARTINKOV 
NOGOMETNI POLETNI KAMP 

 

CELODNEVNA ŠPORTNA DRUŽENJA 
med 9:00 in 17:00 uro 

   

 

Program, utrinke preteklih letih in vse o kampu 
Martinko 2019 

www.martinko.si 

 

Plačila izvedete: 

preko elektronskega bančništva na račun športnega društva SI56 
3300 0000 6278 704, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, 
1000 Ljubljana, s pripisom »Za nogometni poletni tabor Martinko«  

vsak četrtek med 16:00 in 17:00 uro v prostorih kluba, predhodno 
pokličite  (041/693-314) 

http://www.martinko.si/
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