KARATE POČITNICE
V SAVUDRIJI
(25. 7. – 1. 8. 2016)
Vabimo vas, da se pridružite aktivnim karate
počitnicam v savudrijskem počitniškem domu.
Počitniški dom Savudrija (Hostel Center) leži
neposredno ob morju, v zalivu z veliko lastno
plažo. Morsko dno je večinoma prekrito z mivko.
Okoli doma so prostorne zelene površine z obilo
sence in prostorom za počitek in igro, veliko
asfaltiranih in zelenih športno rekreativnih
površin: 2 košarkarski igrišči, 3 teniška igrišča, mize
za namizni tenis, rokometno igrišče, igrišče za mali
nogomet, asfaltirano odbojkarsko igrišče, igrišče
za odbojko na mivki ter igrišče z otroškimi igrali.

Karate počitnice so namenjene vsem karate
navdušencem
(začetnikom,
nadaljevalcem,
reprezentantom), ki bi želeli svoje morske
dogodivščine dopolnili z vsebinami karateja. Poleg
treningov, ki jih bodo vodili najboljši slovenski
karateisti, reprezentanti, nosilci medalj evropskih
prvenstev, svetovnih pokalov in mediteranskih
iger, bodo na voljo še številne druge športnopočitniško-morske aktivnosti.

OSTALE AKTIVNOSTI:

CENA: 240 €
*možnost subvencionirane cene z

zdravstvenim potrdilom

 treningi karateja (prilagojeni
znanju in starosti)
 jutranja telovadba
 ogled karate filma
 ostale športne aktivnosti
(nogomet, hokej, odbojka na
mivki, košarka, namizni tenis,...)
 igre brez meja
 aktivnosti na plaži in v vodi
 izlet v Umag
 večerni plesi in zabavne
aktivnosti

* Otroku lahko priskrbite priporočilo zdravnika. Pogoj za pridobitev priporočila zdravnika za zdravstveno
letovanje sta vsaj dva vpisa v zdravstveni karton, ter stalno prebivališče v eni izmed občin:
Borovnica, Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Dobrepolje, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig,
Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Ljubljana, Litija, Log – Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče,
Šmartno pri Litiji, Škofljica, Trzin, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.
Obrazec in priporočilo za zdravstveno letovanje dobite pri osebnem zdravniku otroka.
V ceni je všteto: sedem polnih penzionov, prevoz iz Ljubljane v Savudrijo in nazaj ter pestra ponudba
organiziranih aktivnosti. Vsak udeleženec bo prejel spominsko majico z logotipom, ki ga bo še dolgo
spominjala na druženje na karate počitnicah.
S seboj obvezno vzemite Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Za dodatna zavarovanje za tujino
poskrbi vsak sam.

Plačilo zneska je možno v dveh obrokih po 120€ (junij, julij) na poslovni račun Karate
zveze Slovenije:
SKB, TRR: SI560310 0101 2382 504
Sklic: 051, s pripisom KARATE POČITNICE 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA
___________________________________________________________ roj. ____________________
(priimek in ime)
iz_________________________________________________________tel.______________________
(naslov, poštna številka in pošta)
________________________________________
E-mail

________________________________________
Karate klub

Številka dokumenta (os. izkaznica ali potni list) s katerim bom letoval-a: ______________________
se prijavljam na Karate počitnice v SAVUDRIJI od 25. julija do 1. avgusta 2016. Seznanjen sem s pogoji
letovanja. Znesek 240,00 € bom poravnal v celoti do odhoda (28. julij 2016). Ob prijavi plačujem akontacijo
v višini 120,00 €.
Dovoljujem, da vodstvo karate kampa mojega mladoletnega otroka vključi v karate kamp, ga ves čas
usmerja in vodi skladno po planiranem programu, kar potrjujem kot njegov zakoniti zastopnik s svojim
lastnoročnim podpisom.

Datum: _____________ Podpis člana: ______________________________________________________
Podpis zakonitega zastopnika: ____________________________________________________________
(pri mladoletnih podpišeta oba)

Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov: KARATE ZVEZA SLOVENIJE, Opekarna 28a, 1420 Trbovlje ali
skenirano po mailu: sekretar@karate-zveza.si Urnik, navodila in natančnejše informacije o Karate
počitnicah bodo prejeli samo prijavljeni.

