PRIJAVNICA
1. TERMIN 16.- 20. julij 2018
(označi s X - le eno):



NOGOMETNI KAMP



POLETNA ŠPOTNA ŠOLA



PLESNI KAMP (HIP HOP)



PLESNI KAMP (BREAK DANCE)

2. TERMIN 6.- 10. avgust 2018
(označi s X - le eno):



NOGOMETNI KAMP



POLETNA ŠPOTNA ŠOLA



PLESNI KAMP (HIP HOP)

JUTRANJE VARSTVO
(označi s X - le eno)



7.00 (doplačilo zajtrka 5€/teden)



7.30 (doplačilo zajtrka 5€/teden)



8.00 (zajtrk ni vključen)



8.30 (zajtrk ni vključen)

PRIJAVNICO POŠLJETE na:

ZTKMŠ BRDA,
Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo
ALI OSEBNO ODDATE na:

TIC BRDA,
Grajska cesta 10, 5212 Dobrovo

CENA: 60€ na otroka,
tretji otrok v druzini, pa ima 50% popust.
V ceno so vkljuceni treningi, varstvo, vse
dodatne aktivnosti in delavnice, hrana in pijaca, ter zavarovanje pri zavarovalnici Triglav
Otroci, ki so v jutranjem varstvu pred 8.00,
doplacajo se 5€/teden za zajtrk.

ŠPORTNE POČITNICE
V GORIŠKIH BRDIH

ZUMBA za odrasle
V času športnih počitnic, bo vsak dan med
20.00 in 21.00 na igrišču OŠ Dobrovo (v primeru slabega vremena v telovadnici), tudi Zumba.
Cena za cel teden je 20€, za posamezen obisk
pa 5€.
Prijave sprejemamo na 051 427 433.

PRIJAVE SPREJEMAMO:
- 1. TERMIN do 6. julija 2018
- 2. TERMIN do 27. julija 2018
Pogoj za prijavo je predplačilo !

PODATKI ZA PLAČILO:
Naslovnik: ZTKMŠ BRDA
TRR: SI56 0120 7600 0000 018
Odprt pri: Banka Slovenije
Sklic: SI00 2018
Namen: PRIJAVNINA, ime in priimek otrok a

Možnost plačila na obroke (051 632 903).

NAJDETE NAS…
Brda (ne zamudite nagradne igre!)
Spletna stran:

www.brda.si

051 427 433 Anja

051 632 903 Mateja

1. termin: 16. - 20. JULIJ 2018
2. termin: 6. - 10. AVGUST 2018

Naš cilj…





otrokom omogočiti kakovostno
preživljanje prostega časa
otroke, mladino in odrasle motivirati,
da se vključujejo v športne aktivnosti
povezovanje in druženje

Glede na lanski dober odziv, ter zadovoljstvo
starsev in otrok, letos ponovno organiziramo
sportne pocitnice v Brdih in sicer med 16. in
20. julijem ter 6. in 10. avgustom 2018, na
OS Dobrovo in v prostorih NK Brda (Vipolze).

Program je namenjen osnovnošolskim
otrokom, od zaključenega 1. razreda dalje.
V nogometni kamp lahko vpisete otroke od
letnika 2012 dalje.
Za otroke bo poskrbel strokovno izobrazen
kader iz sportnega in pedagoskega podrocja.
Otroci lahko izbirajo med tremi kampi:
Plesni kamp, Nogometni kamp in Poletna
sportna sola. Glede na izbran kamp, bodo
imeli tekom dneva razlicne aktivnosti.

Športne počitnice v Brdih 2017

PROGRAM

PRIJAVNICA

7.00 - 9.00 JUTRANJE VARSTVO
9.00 - 16.30 ŠPORTNI KAMPI

__________________________

PLESNI KAMP
V plesnem kampu se bodo otroci v dveh tezavnostnih stopnjah naucili zabavno koreografijo, preko
razlicnih plesnih iger, pa bodo spoznali nove stile in
tehnike modernega plesa.
Letošnja novost je BREAK DANCE, kjer se bodo
otroci od izkusenih trenerjev (svetovnih in evropskih prvakov), cel teden, ucili novih trikov in s tem
pridobivali oz. nadgrajevali svoje znanje.
NOGOMETNI KAMP
V nogometnem kampu bodo udelezenci starostni
stopnji ustrezno pridobivali na razvoju osnovnih
motoricnih sposobnosti ter metodicno spoznavali
nova tehnicna nogometna znanja, skozi vzgojno
izobrazevalni program ucenja, na in izven igrisca.
POLETNA ŠPORTNA ŠOLA
Poletna sportna sola je namenjena tistim otrokom, ki
niso usmerjeni v ples ali nogomet. Otroci bodo
spoznavali razlicne igre z zogo, stafete, poligone,
osnove gimnastike in atletike, rolanje, kolesarjenje,
preizkusili se bodo tudi v nogometu in plesu.
OSTALE ŠPORTNE AKTIVNOSTI IN DELAVNICE
V letosnji program je vkljucena predstavitev jadralnega padalstva, fitnesa (delo s sportniki), delavnice
izdelkov iz gline, Briskih zen, izdelovanje papirja,
namiznega nogometa, denarnic in torbic iz odpadnega materiala, obisk Kmetijskega zavoda Bric, ogled
muzeja in kleti (Klet Brda), orientacijska igra, vodne
igre in predstavitev gasilcev, kino, izlet v Soca fun
park in/ali Paintball.
V prostem casu pa druzenje, razlicne druzabne in
ostale igre, ustvarjanje …
*Organizatorji si pridržujemo pravico do spremembe programa

IME IN PRIIMEK OTROKA

__________________________
__________________________
NASLOV

__________________________
STAROST OTROKA

__________________________
TELEFONSKA ŠTEVILKA

__________________________
E-MAIL

__________________________
ALERGIJE, DIETE

__________________________
IME IN PRIIMEK STARŠA OZ. ZAKONITEGA ZASTOPNIKA

S podpisom soglašam, da se lahko slike in posnetke
mojega otroka uporabi za promocijo v časopisih,
revijah in na internetu (socialnih omrežjih, spletna
stran občine itd.).

___________________________________________
PODPIS STARŠA OZ. ZAKONITEGA ZASTOPNIKA

Pred začetkom športnih počitnic, boste na
e-mail prejeli podroben program, z urnikom za
posamezen kamp.

