Košarkarska šola
Zgornje Savinjske doline
___________________________________
KK Nazarje

IZVEDBA
za fante letnikov od 2001 do 2007

Termin

od 18.7.2016 do 23.7.2016 (pon.-sob.)

Lokacija

Strunjan, Dom Elvire Vatovec, 2 ograjeni
Zunanji košarkarski igrišči, 1 igrišče v
Telovadnici, Kopališče v Strunjanu

Prehrana

Zajtrk, kosilo, večerja in vmes še kak kos
kruha, banana ali jogurt, po potrebi 

Vodenje

Aktivnosti

Spoštovani starši

KK Nazarje v letošnjem letu ponovno organizira košarkarski
tabor, saj želimo mladim igralcem omogočiti dobro in zanimivo pripravo
na jesensko sezono. V ta namen bomo pripravili 6 dnevno letovanjekošarkarski kamp, v Strunjanu na Slovenski obali.
Cena tabora ob udeležbi vsaj 13 igralcev znaša 250 € (v kolikor bo št.
udeležencev večje se cena tabora zniža). Za ta znesek bodo
Košarkarji dobili:
1.
2.
3.
4.
5.

VAŠA PRIJAVA

Za koga

Program dela

Do 25.5.2016

Dobili ste vabilo (to kar berete)

Do 30.5.2016

Plačilo 90€ akontacije trenerju (1.obrok)
Prijavite udeležbo, ime in priimek udeleženca na
e-naslov (pripišite >>za kamp KK Nazarje<<)
pecovnik.andrej@gmail.com ali telefonsko številko
trenerju vašega otroka.
V primeru zadostnega števila prijav bomo izvedli
vse dodatno potrebne aktivnosti v naslednjih rokih:

Vodja kampa (trener) + 1 trener +
pomočnik

24.6.2015

2x dnevno trening;
2x dnevno kopanje;
Tekme (zvečer);
Prostega časa čim manj 

Potrdilo o prijavi in dejanski izvedbi kampa
oz. obvestilo da kampa ne bo ( v tem
primeru tisti, ki so že poravnali 1. obrok, dobijo
denar vrnjen).

24.6.2016

Plačilo 90€ (drugi obrok)

15.7.2016

Dobili boste podrobna navodila, seznam
potrebne opreme itd.

18.7.2016

Plačilo 3.obroka (70€) in odhod ob 8.00 izpred trgovine
Hofer v Mozirju

23.7.2016

med 11.00 in 12.00 odhod domov

Delo na individualni tehniki
Vodenje žoge
Igra 1:1, 2:2, 3:3
Tehnika meta na koš
Odkrivanje
Podaje
Obramba… in še in še v skladu z že
pripravljeno Šolo košarke Zgornje
Savinjske doline

Prevoz v Strunjan in nazaj je v domeni staršev udeležencev
Informacije:
Košarkarski pozdrav!

Bivanje
Zajtrk, kosilo, malico, večerjo,
3x dnevno košarkarsko vadbo na odprtem ali pokritem
Igrišču (odvisno od vremena oz. temperature),
2x dnevno organizirano kopanje na kopališču v Strunjanu
košarkarski dres

Predvidevamo, da bomo lahko sprejeli 20 udeležencev, za izvedbo
tabora pa je potrebno najmanj 13 prijavljenih otrok.

Košarka, druženje,
zabava, ekipa…

Andrej Pečovnik, 031/631-329 ali pecovnik.andrejmail.com

