INFORMACIJE IN KONTAKTI:
Vse informacije o prijavah lahko dobite na spletni strani kluba
www.zkkpomurje.si ali na mail: ktg.kercmar@gmail.com ali po
telefonu: 041 717 043 (Darko), 041 725 782 (Mihael)
Zaradi lažje organizacije vas naprošamo, da prijavnice pošljete do
30. 06. 2011 na naslov kluba:
ŽKK Pomurje
Mladinska 3
9000 Murska Sobota

PRIJAVNICA:

od 04.07.2011 do 08.07.2011

Podatki udeleženke:

Telovadnica OŠ 3 Murska Sobota

Ime in priimek

Datum rojstva

Naslov:

Pošta:

Podatki starša:
Ime in priimek

naslov(če ni enak otrokovem):

Elektronski naslov:

GSM:

IZJAVLJAM
- da so gornji podatki pravilni,
- da se slike otroka lahko objavljajo na spletni strani kluba
- da sem v celoti seznanjen/a s programom, ki se bo izvajal,
- da v primeru nujne medicinske pomoči vodstvo tabora ukrepa v
dobro otroku
Podpis starša:

ORGANIZATOR:
Ženska košarka ima v pokrajini ob Muri
dolgo in bogato tradicijo. Že v času nek- ŽENSKI KOŠARKARSKI
KLUB POMURJE
danje Jugoslavije so v Murski Soboti igrali
MLADINSKA 3
dobro žensko košarko. Klub se lahko
9000
Murska Sobota
pohvali, da je imel v zadnjih letih v različnih starostnih selekcijah veliko reprezentantk oziroma kandidatk.
Tudi letošnja tekmovalna sezona je bila za
klub izjemno uspešna, saj smo v kategorijah
starejših pionirk in kadetinj osvojili tretji
mesti v državi, kar priča o dobrem delu z
mladimi košarkaricami v Ženskem košarkarskem klubu Pomurje. Obenem se lahko
pohvalimo, da smo po več sušnih letih začeli
tekmovati tudi v članski konkurenci, kjer
ekipo tvorijo doma vzgojene igralke, večinoma še članice mladinske ekipe.

KOMU JE NAMENJEN TABOR:
Tabor je namenjen deklicam rojenim leta 1997 in mlajše in ki bi rade spoznale osnove košarke ter se obenem med počitnicami družile s svojimi vrstnicami.
Tabor je lahko tako prvi korak k spoznavanju osnov kot k dopolnjevanju
že obstoječega znanja košarke.
Košarkarski tabor ponuja deklicam učenje košarke pod strokovnim
vodstvom, kjer osnovni cilj ni pehanje za rezultati. Dekleta se bodo naučila
osnov košarke in postale športnice, ki bodo upoštevala pravila igre in
športnega odnosa do sotekmovalk .

TERMIN in PROGRAM:
Termin:

04. 07 - 08. 07. 2011 med 08.00 in 16.00
Kraj:
Osnovna šola 3 Murska Sobota (telovadnica)
Nudimo:
V ceno tabora je vključeno varstvo, strokovno vodenje tabora, malica in
kosilo iz šolske kuhinje za vse dni tabora. Vsaka udeleženka tabora dobi
še brezplačno majico. V ceni so zajete tudi vstopnine za kopanje ali za
morebitne druge dejavnosti, ki pa so odvisne od vremenskih razmer.
Dekleta imajo na voljo neomejeno količino napitkov ves čas tabora.

Program:
08.00 - 09.00 Malica (šolska kuhinja)
09.00 - 10.30 Košarka (vadba)
10.30 - 12.00 Tekme
12.30 - 13.30 Kosilo (šolska kuhinja)
13.30 - 16.00 Aktivnosti (kopanje, družabne igre, pohod) glede na vreme
Petek – zaključek s piknikom na dvorišču OŠ3, kamor vabimo tudi starše

CENA:
Cena za tabor znaša 80,00 € in vključuje vse zgoraj navedene aktivnosti in
jo je potrebno poravnati najkasneje prvi dan tabora oz. z nakazilom na
TRR št. 0249 6009 2354 490 pri NLB.

