POLETNI KAMP
ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE

Terme Čatež 2018

Odbojkarska zveza Slovenije bo junija organizirala drugi šestdnevni odbojkarski kamp za
deklice in dečke od 7. do 16. leta starosti, ki se bo od ponedeljka, 25. junija, do nedelje,
30. junija, odvijal v Čatežu.
Odbojkarski kamp bo potekal pod strokovnim vodstvom izkušenih trenerjev, pri njegovi
izvedbi bodo sodelovali nekateri najboljši slovenski odbojkarice in odbojkarji.

Namen odbojkarskega kampa je:
pridobivanje oz. nadgradnja tehničnega in taktičnega odbojkarskega znanja,
priprava na tekmovanja v odbojki na mivki,
razvoj speciﬁčnih motoričnih sposobnosti,
aktivno preživljanje počitnic,
druženje z vrstniki.

Aktivnosti:
5 dni odbojkarskih treningov (2x dnevno)
analize, demonstracije in odbojkarski nasveti
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zaključni turnir udeležencev
kopanje v bazenskem kompleksu Hotela Čatež in v Termalni rivieri
druge športne aktivnosti
obisk športnih gostov
organiziran spremljevalni program in družabni večeri

Bivanje: Hotel Čatež*** (polni penzion in športna malica)

Cena: 290 EUR*
Dogajanje na taboru boste lahko spremljali na:
ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE

POGOJI ZA PRIJAVO
Osnovno odbojkarsko predznanje udeleženca/-ke je zaželeno, ni pa obvezno.
Udeleženec/-ka mora imeti urejeno zdravstveno zavarovanje.
Udeleženec/-ka nima bolezni, ki bi ogrožala njegovo/njeno življenje oz. bolezni,
katere stanje bi se zaradi športne aktivnosti lahko poslabšalo.
Za vse vredne predmete, ki jih bo udeleženec/-ka prinesel s seboj, odgovarja sam/-a.
Odbojkarska zveza Slovenije v času trajanja kampa ne nosi odgovornosti za
morebitne poškodbe udeleženca/-ke.
Udeleženci/-ke kampa morajo spoštovati pravila kampa in slediti navodilom
uradnega osebja. Če se udeleženec/-ka ne drži pravil ali se neprimerno vede, ima
organizator pravico, da predčasno prekine udejstvovanje udeleženca/-ke na kampu.
V tem primeru vračila plačila ni.

Prijave sprejemamo izključno preko spletnega obrazca, objavljenega na
spletni strani: www.odbojka.si.
Število mest na kampu je omejeno. Za dodatne informacije smo vam na
voljo na e-naslovu: kamp@odbojka.si.
*Plačilo je možno v enkratnem znesku (ob prijavi) ali v dveh obrokih, od katerih mora biti
prvi poravnan ob prijavi, drugi najkasneje do 20. junija.
Staršem oz. skrbnikom, ki bodo v času kampa preživljali dopust v Termah Čatež, je na
voljo 10 % popust na vse namestitvene kapacitete v sklopu aktualnih ponudb, objavljenih
na spletni strani www.terme-catez.si.

