Ženski nogometni klub Radomlje

Prešernova 43 · 1235 Radomlje

LETNE KLUBSKE PRIPRAVE NA ROGLI (1517 m)
Drage igralke, spoštovani starši,
v začetku sezone 2017/18, bomo za igralke selekcij od U9 do U15, ponovno organizirali priprave na
Rogli, ki krasi prelepo pokrajino nad Zrečami. Poznana je po klimatskem zdravilišču in ugodni klimi
ter centru športnih dejavnostih. Rogla je za priprave športnikov primerna predvsem zaradi svoje
nadmorske višine, ter ustreznih poletnih temperatur, ki ne presegajo 23°C, in je s tem idealna izbira za
vadbo nogometa v tem obdobju. Ker v klubu razmišljamo vnaprej, ter se zavedamo, da nekateri že
sedaj načrtujete letno dopustovanje, vas za lažje načrtovanje že sedaj seznanjamo s termini priprav.
Tako, kot v preteklih sezonah, bodo priprave potekale v začetku meseca avgusta, v trajanju 4 dni.
Deklice U9, U11, U13 in U15, se bodo na pripravah mudile od četrtka, 24. 8., do nedelje, 27. 8.
2017. Prihod na priprave je organiziran s klubskim avtobusom, prevoz nazaj domov pa
organizirate starši sami. Seznam potrebne opreme je napisan na zadnji strani prijavnice.

Zbor ekip je v četrtek, 24. 8. 2017, ob 7.15 uri v Športnem parku Radomlje.
Zbor s starši na Rogli za odhod je v nedeljo, 27. 8. 2017, ob 10.00 pred cerkvijo.
Cena aranžmaja (polnega penziona) znaša 150 €. Plačilo je možno z gotovino v treh obrokih (do 30.4.
- 50€, do 31.5. - 50 € in do 23.6. - 50 €), poravna pa se trenerju oz. trenerki. Rok za prijave (do
takrat mora biti poravnan prvi obrok v vrednosti 50 €), je 30. 4. 2017. Število prostih mest je
omejeno, zato starše naprošamo, da pohitijo s prijavami.
V ceno je vključen prevoz z avtobusom, nastanitev, polni penzion, treningi 2x dnevno, 1 ura
namiznega tenisa/dan, 1 ura bazena/dan, sankanje, ter vse ostale dejavnosti, ki nas bodo družile tekom
dni. Poleg vseh dodatnih aktivnosti od sprehodov v naravi, plavanja in namiznega tenisa, bomo
pripravili tudi kviz znanja o nogometu, pisali navijaško himno ter odigrali kakšno prijateljsko tekmo.
Vse dodatne informacije so na voljo pri trenerkah in trenerjih ŽNK Radomlje.
Lep nogometni pozdrav!
ŽNK Radomlje
______________________ odrežite ___________________________odrežite______________________ odrežite ____________________________

PRIJAVNICA NA LETNE KLUBSKE PRIPRAVE NA ROGLI (1517 m) Z ŽNK RADOMLJE
v terminu 24. 8. 2017 – 27. 8. 2017 (oddate izpolnjeno trenerju/trenerki najkasneje do 30.4.2017):
Spodaj podpisan/a, ...................................................................................................., potrjujem, da se bo
igralka, ..............................................................................................., rojena ..........................................,
stanujoča (naslov),......................................................................................................................, udeležila
priprav na Rogli 2017 z ŽNK Radomlje, kjer bo vadila pod vodstvom trenerjev na lastno odgovornost.
Znesek plačila bomo poravnali (obkrožite): - v enem / dveh / treh obrokih

Datum: .....................................

Podpis: ...............................................

www.znk-radomlje.si · info@znk-radomlje.si · DŠ: 28455550 · TRR: SI56 0267 7025 9909 047 (NLB d.d.)

Ženski nogometni klub Radomlje

Prešernova 43 · 1235 Radomlje

Oprema, ki jo nogometašice potrebujejo na pripravah:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KLUBSKA OPREMA JE OBVEZNA!
nogometni čevlji
športni copati (supergi)
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
zdravstvena kartica in osebni dokument
zdravila (če jih otrok potrebuje opozorite trenerja)
krema za sončenje
družabne igre, lopar za namizni tenis (če ga imate)
pribor za pisanje, risanje, zvezek

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