Aktivne poletne športne počitnice
v Murski Soboti 2014
Namenjene so otrokom od 5. do 15. leta starosti in potekajo od ponedeljka do petka
od 7.00 do 16.00 ure na teniških igriščih TK M. Sobota (Fazanerija). Za jutranje in
popoldansko varstvo je poskrbljeno.
10 - urni tečaj tenisa, kopanje v kopališču M. Sobota, jahanje, veslanje,
ribolov, bowling, 2-urna ustvarjalna delavnica, piknik, diploma, spominska
majica, športne igre…

PREDSTAVITEV PROGRAMOV:
ŠPORTNI DOPOLDANSKI PROGRAM
7.00 - 08.00 JUTRANJE VARSTVO (zabavne motorične aktivnosti)
8.00 - 10.00 INTENZIVNI TEČAJ TENISA (10-urni tečaj tenisa - začetni, nadaljevalni,
izpopolnjevalni in tekmovalni program, učenje tehnike in taktike udarcev, razvoj
teniške motorike, spretnostni poligoni, zabavne teniške igrice,...)
10.00 MALICA
10.30 - 11.30 ŠPORTNE IGRE - vsakodnevne športne aktivnosti (glej razlago
spodaj).
12.00 KOSILO V RESTAVRACIJI SPORT'S
Dopoldanske aktivnosti potekajo v športno - teniškem centru TK Murska Sobota.
Prijavite se lahko tudi samo na dopoldanski program, ki traja do 12.00 ure (s kosilom
ali brez).
CENA ZA DOPOLDANSKI 5-DNEVNI PROGRAM DO 12.00 URE BREZ KOSILA: 70 EUR
(z DDV)
CENA ZA DOPOLDANSKI 5-DNEVNI PROGRAM S KOSILOM: 95 EUR (z DDV).

ŠPORTNI POPOLDANSKI PROGRAM
12.30 - 15.00 vsak dan druga ATRAKTIVNA športna panoga:
•

VESLANJE Kamenšnica Bakovci ali RIBOLOV ali JAHANJE

•

1x BAZEN

•

BOWLING

•

2 URNA USTVARJALNA DELAVNICA

•

ZAKLJUČNI TENIŠKI TURNIR in piknik

CENA CELODNEVNEGA 5-DNEVNEGA A PROGRAMA: 130 EUR (z DDV).
Program izvajamo ob prijavi najmanj 4 udeležencev v posameznem terminu.
15.00 - 16.00 POPOLDANSKO VARSTVO
Vse športne aktivnosti so
strokovnjakov in pedagogov.

vodene

in

izvajane

pod

nadzorom

specializiranih

ŠPORTNE IGRE: potekajo ves teden, otroci bodo vsak dan tekmovali v eni ali več
disciplinah in skušali do konec tedna zbrati čim več točk. Na koncu bodo prejeli
diplomo z rezultati in skupnim doseženim mestom. Zadnji dan bo potekala zaključna
prireditev, kjer bodo prejeli diplome in najboljši še simbolične nagrade.
Vsak
udeleženec
programa
prejme
spominsko
majico
z
logotipom.
Vse naše aktivnost se izvajajo v prekrasnem naravnem in varnem zunanjem okolju.
INFORMACIJE IN PRIJAVE:
Prijave sprejemamo na starcic.z@gmail.com. Za vse dodatne informacije pokličite na
tel. 040 652 261
TERMINI:
Julij 2014
30.6. - 4.7.2014
7.7. - 11.7.2014
Avgust 2014
18. – 22.08.2014
POPUSTI:
5% OB PRIJAVI DVEH ALI VEČ OTROK IZ ISTE DRUŽINE
5% ZA DRUGI TERMIN
5% ZA ČLANE KLUBA
Popusti se ne seštevajo.
Prevozi na popoldanske aktivnosti so organizirani s taxi kombijem.

	
  

