
IZVAJALCI
Program športnih počitnic bo voden in nadzorovan s strani športnih trenerjev 
in vzgojiteljev.

OPREMA
Za osebno opremo za vadbo in dnevno uporabo skrbijo udeleženci. Priporočamo, 
da imajo udeleženci vsaj po dve športni majici in ene športne hlačke za vsak 
dan, več parov nogavic, primerno športno obutev (neobvezni, a zaželeni nogo- 
metni čevlji z gumijastimi ali plastičnimi podplati) za travne površine, športne 
copate za vadbo na trdih podlagah, športno obutev za vsakodnevno uporabo (za 
aktivnosti v naravi – lahko so to tudi športne copate za trde podlage), anorak in 
trenirko, dvoje kopalke, natikače, eno toplejše oblačilo in kapo.

REKVIZITI
Zaželeno je, da ima vsak udeleženec svojo žogo za svoj favoriziran šport. 
Ostale rekvizite za vadbo in tekmovanje preskrbi organizator. V izjemnih 
primerih bo žogo zagotovil organizator.

ZDRAVSTVENO VARSTVO
Vsi udeleženci morajo imeti urejeno zdravstveno zavarovanje in potrebno 
dokumentacijo (zdravstvena kartica). Priporočamo tudi dodatno zdravstveno 
zavarovanje. 

PRIJAVA
Izpolnjeno prijavnico z navedenim želenim terminom pošljite na elektronski 
naslov: nksava@siol.net, najkasneje do 15. 6. 2021. Ker je število 
udeležencev omejeno, je prijava možna le do popolnitve razpoložljivih mest.
Prijavnico za poletne nogometne počitnice NAJDETE NA HRBTNI STRANI.

PRIJAVNINA
Cena za celoten petdnevni program (bivanje, 3 dnevni obroki hrane, pijača in 
prigrizki, organizirana nogometna vadba, spremljevalni program, predavanja, 
itd.) je 235,00 €  (DDV je vključen v ceno) in mora biti poravnana do odhoda.
Spremljevalni program vključuje tudi vsaj dve spodaj našteti aktivnosti in sicer:
. . . . . . . . . . . . . .  preživetje v naravi s tabornim ognjem, 
  igrami, učenjem raznih veščin
. . . . . . . . . . . . . .  plezanje na varovani steni
. . . . . . . . . . . . . .  panoramski kolesarski izlet
. . . . . . . . . . . . . .  rafting

Želimo si, da otroci uživajo v druženju, v igri, v športu in spoznavanju narave.
Se vidimo v Bohinju ...

DODATNE INFORMACIJE  Kontaktna oseba:
nksava@siol.net   Drago Kočevar - 041 909 998
    vodja Poletnih športnih počitnic 
    v naravi Bohinj 2021

POLETNE SPORTNE 
POciTNICE v naravi
BOHINJ 2021

ORGANIZATOR
NK SAVA ob zaključku šolskega leta vabi na otroške športne počitnice v 
naravi, Bohinj 2021. Na voljo sta dva termina, na katera lahko prijavite 
vašega otroka do popolnitve skupin. Vaše prijave bodo vsekakor uvrščene v 
želen termin, kateremu bomo seveda želeli ustreči, a je le ta v prvi fazi 
informativne narave, saj bodo skupine formirane glede na končno število, 
starost in spol prijav.

KRAJ
Za namestitev je v prvem terminu poskrbljeno v Hostlu pod Voglom ob 
Bohinjskem jezeru, v drugem terminu pa v Hiši Budkovič, Bohinjska Bistrica.
Aktivnosti bodo v obeh terminih potekale ob Bohinjskem jezeru, v Bohinjski 
Bistrici ter bližnji okolici.

CAS

Poletne otroške športne počitnice v naravi se bodo zvrstile v dveh terminih
od 28.06. do 09.07.2021 in sicer:

1. TERMIN od 28.06. do 02.07.2021,
odhod iz Kranja z avtobusom ali kombijem 28.06. ob 07:30 uri, 
povratek 02.07. v popoldanskih urah

2. TERMIN od 05.07. do 09.07.2021,
odhod iz Kranja z avtobusom ali kombijem 05.07. ob 07:30 uri, 
povratek 09.07. v popoldanskih urah

Organizator si pridržuje pravico spremeniti termin glede na objektivne 
okoliščine (premalo prijavljenih za posamezno skupino, preveč prijav za isto 
časovno obdobje, itd.) 

UDELEŽENCI
Prijavijo se lahko dečki in deklice v starosti od 6. do 13. leta 
(2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). Izjemoma oziroma 
pogojno so možni vpisi tudi za mlajše ali starejše. Organizator si pridržuje 
pravico oblikovati skupine tudi glede na sposobnosti in ne po letu rojstva, 
če bi bilo potrebno. Prijave so ne glede na starostno kategorijo možne v
obeh zgoraj navedenih terminih.

PROGRAM
Program je skozi igro in druženje usmerjen v spoznavanje narave in različnih 
športnih panog, razvoj gibalnih / motoričnih sposobnosti, navajanje na zdravo 
življenje, motivacijo in razvijanje delovnih navad, navajanje na medsebojno
sodelovanje v skupini in pridobivanje ustreznih teoretičnih znanj iz naštetih
področij.



Priimek in ime: 

Naslov:

Rojstni podatki:

Termin:       Rezervni termin:

E - naslov staršev:

Telefon staršev:    Osnovna šola:

Zdravstvene težave ali terapija:

Prehranske omejitve:

Kraj in datum      Podpis staršev ali skrbnikov

Izpolnjeno prijavnico pošljite na elektronski naslov: nksava@siol.net 
ali po pošti na naslov NK Sava Kranj, Škofjeloška cesta 12, 4000 Kranj 

Za rezervacijo termina je potrebno plačati tudi predplačilo  v višini 40 €, ki se všteva v končno plačilo, a se v primeru odjave ne vrača.

Navodila za izvedbo predplačila in plačila:
Naziv: NOGOMETNI KLUB SAVA, Škofjeloška cesta 12, 4000 Kranj
IBAN: SI56 6100 0001 7208 632 (Delavska hranilnica d.d.)
Sklic (referenca): 00 in datum termina (npr. v primeru rezervacije prvega termina, ki poteka od 28.6. – 02.07. v vpišete referenco 00 28-06-2021)
Namen plačila: Poletne športne počitnice v naravi Bohinj 2021 in ime in priimek otroka

POLETNE SPORTNE 
POciTNICE v naravi
BOHINJ 2021

PRIJAVNICA


