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 tudi nogometna šola, kjer tudi letos vabimo vse otroke na

DNEVNI MARTINKOV NOGOMETNI POLETNI KAMP!
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, 29.junija 2016 in zaključila v soboto, 2.julija 2016, ko se bodo
otroci pomerili na zaključnih tekmah. Sledil bo piknik, kamor vas že sedaj vljudno vabimo saj nas boste z udeležbo
podprli pri zbiranju sredstev za nakup športne opreme in zagotavljanju pogojev za delovanje kluba.

Na hrbtni strani letaka so dodatne informacije o kampu, ki se ga je lansko leto udeležilo več kot 60 otrok. V kolikor
želite prijaviti vašega otroka vas prosimo, da čimprej izpolnite spodnjo prijavnico, saj je letos
število prostih mest omejeno zaradi zagotavljanja visoke kvalitete izvedbe programa!

CELODNEVNA ŠPORTNA DRUŽENJA – med 9:00 in 17:00 uro
Kako smo se imeli v preteklih letih si lahko ogledate v kratki predstavitvi objavljeni na naši
Facebook strani www.facebook.com/NkSmartno1928 ali YouTube povezavi http://bit.ly/nksmartno
S športnimi pozdravi, Nogometna šola NK Šmartno 1928!

Prijavnica za nogometni kamp MARTINKO (izpolni, odreži in oddaj)

Priimek in ime otroka

Priimek in ime starša oz.skrbnika

Datum rojstva otroka (dan/mesec/leto)

Naslov prebivališča

Telefonska številka (mobilni telefon)

Elektronska pošta
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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.
OPREMA: Obvezno morajo imeti s seboj žogo, kopačke ali športne copate, plastenko za pijačo ter športno
opremo (hlačke, majice). Priporočamo, da imajo s sabo vsaj 2 majici na dan, dodatne hlačke, in nogavice, brisačo,
trenirko, kopalke in anorak. Za opremo in osebno garderobo tekom poletnega kampa skrbijo udeleženci sami.
Otroci morajo imeti urejeno zdravstveno zavarovanje ter s seboj prinesti zdravstveno kartico.

POHITI - OMEJENO ŠTEVILO MEST - UGODNEJŠE PRIJAVE – do 27.5.2016
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 27.5.2016 Prijava do 10.6.2015
Člani športnega društva Šmartno ob Paki s poravnano članarino
30 EUR
40 EUR
Ostali
40 EUR
50 EUR
Plačila izvedete:
- preko elektronskega bančništva na račun športnega društva SI56 3300 0000 6278 704, Hypo Alpe-AdriaBank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za nogometni poletni kamp Martinko«
- v času treningov osebno v prostorih kluba, predhodno pokličite (041 640 776 – Vojko)
Dokazilo o vplačilu in izpolnjeno ter skenirano prijavnico lahko pošljete tudi na našo elektronsko pošto sdsmartno@gmail.com. Zaradi
omejenega števila vpisnih mest se upošteva vrstni red prijav. Program s podrobnejšim dnevnim urnikom vam bomo poslali naknadno po
elektronski pošti. V primeru slabega vremena si organizator pridružuje pravice do sprememb in prilagoditev programa ali odpovedi.

DODATNE INFORMACIJE: sdsmartno@gmail.com, tel: 041 640 776 (Vojko)

Prijavnica za nogometni kamp MARTINKO (izpolni, odreži in oddaj)
Morebitne zdravstvene ali druge posebnosti

S podpisom dovoljujem obdelavo in uporabo osebnih podatkov za potrebe izvedbe nogometnega kampa, pri čemer je ŠD Šmartno ob Paki
dolžno ravnati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Dovoljujem javno objavljanje slikovnega, video in zvočnega
materiala, ki prikazuje dejavnost društva in vsebuje posnetke udeležencev kampa.

Kraj in datum

Podpis starša/skrbnika
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