Ženski nogometni klub Radomlje

Prešernova 43 · 1235 Radomlje

ZIMSKE KLUBSKE PRIPRAVE ŽNK RADOMLJE - ISTRA 2018
Drage igralke, spoštovani starši,
v letošnji sezoni bomo od petka, 16. 2. 2018, do ponedeljka, 19. 2. 2018, za igralke vseh selekcij (od U9 do članic)
organizirali priprave v hrvaški Istri - Banjole (Hotel Centinera*** - http://www.centinera.com/). Kot destinacija je
hrvaška Istra poznana po preživljanju letnega dopusta, v zimskem času pa tu priprave opravlja veliko število ekip in
športnikov svetovnega formata. Hrvaška Istra je za priprave športnikov v zimskem času primerna predvsem zaradi
ustreznih temperatur in je s tem idealna izbira za vadbo nogometa v tem obdobju. Poleg nogometnih igrišč imamo
na razpolago tudi fitnes, hotelski bazen in večnamenske prostore za sestanke, druženje ...
V klubu se zavedamo, da nekateri že načrtujete dopustovanje v času zimskih počitnic, zato vas že sedaj seznanjamo s
termini priprav. Tako letos bodo priprave potekale na začetku zimskih počitnic v trajanju 4 dni, tako da boste tisti, ki
odhajate na smučanje in druge dopuste, še vedno lahko izkoristili preostanek počitnic po prihodu deklet s priprav.
Zbor in pričetek priprav je v petek, 16. 2. 2018 ob 11.30 uri v ŠP Radomlje, kjer dekleta vseh ekip najkasneje ob
12.00 pričnejo s treningi (udeleženke priprav v tednu pred odhodom lahko pri svojih trenerjih prevzamejo
opravičila za odsotnost v šoli za ta dan). Po treningu se z avtobusom odpravimo proti Istri, kjer nas v hotelu čaka
večerja. Povratek v ŠP Radomlje je predviden v ponedeljek 19. 2. 2018, okrog 16.00.
Cena aranžmaja (polni penzion, taksa, avtobusni prevoz, zavarovanje za tujino CORIS, uporaba igrišč, bazena, fitnesa,
večnamenskega prostora ...) znaša 150 € (če sta dve igralki iz ene družine, je cena za drugo 130 €). Plačilo je možno
z gotovino v enem, dveh ali treh obrokih, poravna se pri trenerju. Rok za prijave (oddana izpolnjena in podpisana
prijavnica, poravnan prvi obrok v vrednosti najmanj 50 €), je petek, 15.12.2017. Rok za plačilo drugega obroka v
vrednosti je petek, 12.01.2018, rok za tretji obrok v vrednosti pa teden dni pred odhodom, 09.02.2018. Število
prostih mest je omejeno, zato starše naprošamo, da pohitite s prijavami.
Za dodatne informacije nas lahko pokličete na 041 934 916 (Uroš) oz. nam pišete info@znk-radomlje.si
Lep nogometni pozdrav!
ŽNK Radomlje
_________________ odrežite _______________________odrežite______________________ odrežite ___________________
PRIJAVNICA NA ZIMSKE KLUBSKE PRIPRAVE V HRVAŠKI ISTRI Z ŽNK RADOMLJE
(oddate jo trenerju/trenerki najkasneje do petka, 15. 12. 2017):
16. 2. 2018 – 19. 2. 2018
Spodaj podpisan/a .............................................................................................................................. potrjujem, da se
bo igralka ....................................................................................................., rojena ......................................................,
stanujoča (naslov),..........................................................................................................., udeležila priprav v hrvaški Istri
2018 z Ženskim nogometnim klubom Radomlje, kjer bo vadila pod vodstvom trenerjev na lastno odgovornost.
Znesek plačila bomo poravnali (ustrezno obkrožite): - v enem (150 €) / dveh (2x75 €) / treh obrokih (3x50 €)
Datum: .....................................

Podpis: ...............................................
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Oprema, ki jo nogometašice potrebujejo na pripravah:


















obvezna klubska oprema (odhod v klubski trenirki, klubska oprema za trening)
nogometni čevlji (za naravno in umetno travo)
športni copati
oprema za trening (kratke hlače, majice, nogavice, ščitnike, trenirka, vetrovka, kapa, rokavice)
kopalna brisača
kopalke
pribor za osebno higieno (zobna ščetka, zobna pasta, obliži za žulje…)
dovolj spodnjega perila (sp. hlače, nogavice)
copati
vreča za umazano perilo
evropska kartica zdravstvenega zavarovanja (brezplačno kartico naročite najmanj mesec dni pred
odhodom na naslednji povezavi: https://www.zzzs.si/zzzs/konv/konv.nsf oz. prek telefona 01 30 77 200)
VELJAVNI osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list)
zdravila (če jih otrok potrebuje opozorite trenerja)
krema za sončenje
družabne igre, lopar za namizni tenis (če ga imate)
šolski učbeniki in zvezki za učenje
pribor za pisanje, risanje, zvezek

in veliko dobre volje.
V primeru izgube denarja ali predmetov večje vrednosti, klub ne odgovarja.
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