
 

Organizatorja: ŠD SENT in NK ŠMARTNO 

Nosilec projekta: ŠD SENT, Drenov Grič 7/b, 1360 Vrhnika 
 

Kdo: otroci od 5 do 12 let 

Kdaj: zadnja dva tedna avgusta –  

od 20. do 24.8.2018 in od 27. do 31.8.2018 

Kje: Športni park NK Šmartno Ljubljana 

Cena in plačilo: dva tedna 150,00 €,  en teden 80,00 €, dnevni obisk 18,00 €, plačilo se izvrši na 

poslovni račun ŠD SENT, Drenov Grič 7/b, 1360 Vrhnika, Dav.št.: 67932550; TRR: SI56 0202 7025 8549 529 
(namen: poletni kamp 2018, sklic: 20-08-2018). Plačilo je možno tudi v gotovini na dan prvega obiska. 
 

Kaj dobim: Športne počitnice, veliko aktivnosti, nogometne treninge, žoge, 

rekvizite, spominsko majico,  zabavo, vrhunski strokovni kader, 

medicinsko osebje, kosilo, posladki, plavanje, in še in še …. (glej prilogo) 

PRIJAVNICA - PODATKI 

O UDELEŽENCU: 

    

 

Priimek in ime: _______________________________________ 

Naslov: _____________________________________________ 

Rojstni podatki:_______________________________________ 

Termini (dnevi): ______________________________________ 

Posebnosti:___________________________________________ 

Telefona staršev:______________________________________ 

 
      ______________________ 

 

 _____________________ 

(kraj in datum) 

 

(podpis staršev ali skrbnikov) 

Izpolnjeno prijavnico skupaj s kopijo potrdila o vplačilu 

pošljite na naslov: ŠD SENT, Drenov Grič 7/b, 1360 Vrhnika, 

ali pa na elektronski naslov: sent.zavod@gmail.com 



POLETNA NOGOMETNA AKADEMIJA – PODROBNOSTI … 
 

Vse več staršev se sooča s problemom kam dati otroke v zadnjih dveh tednih počitnic.  
Pereče problematike se zavedamo tudi mi. Brez skrbi. Zato smo tukaj. Zato je pred Vami to vabilo. 
 

V zadnjih dveh tednih avgusta smo pripravili organizirane, športno aktivne počitnice imenovane 
NOGOMETNA AKADEMIJA. Namenjena je vsem otrokom v starostnem obdobju 5 do 12 let. 
  

Akademija bo potekala na štirih velikih travnatih igriščih športnega parka Šmartno v Ljubljani.  
 

Poleg varstvo otrok, ki bo organizirano vsak dan od 6.30 do 16.30, bomo dogajanje zapolnili z dvema 
nogometnima treningoma dnevno, kopanjem na bazenu mestna Laguna, kolesarjenjem, jahanjem, 
orientacijo, družabnimi igrami, spoznavali bomo druge športe in gostili znane goste in še in še ...  
Treninge bodo vodili izkušeni in nogometno visoko izobraženi trenerji, ki so svoje bogate izkušnje dolga leta 
nabirali z organizacijo in/ali vodenjem tovrstnih projektov (POLETNI VKLOP na Vrhniki, Poletna nogometna 
šola ONŠ Bohinj, Kampi v Ljubljani, Igralni dnevi, itd …). Okvirni urnik si lahko ogledate v spodnji tabeli. 
 

PODROBNE INFORMACIJE 
 

Datum in čas trajanja: 1. teden – od PON (20.8.2018) do PET (24.8.2018) in 2. teden – od PON (27.8.2018) 
do PET 31.8.2018, vsak dan od 6.30 do 16.30 
 

Prehrana: Zajtrk otroci pojedo doma, malico imajo s seboj (koliko presodite sami), za kosilo in sladoled, pa 
vsak dan poskrbimo mi (všteto v ceno). 
 

Cena: za dva tedna (10 dni) 150,00 €, za teden dni (5 dni) 80,00 €, dnevni obisk 18,00 € 
 

Posebnosti: otroci naj imajo s seboj primerno obutev za prosti čas,  nogometne čevlje (kdor jih nima, naj 
bo obut v drugi športni obutvi),  športno opremo, dodatno majico in nogavice, brisačo, kremo za sonce, 
steklenico  za vodo, po potrebi anorak, malico, rokavčke (če je otrok neplavalec), in dobro voljo. Prvi dan 
prihoda starši s seboj pripeljete tudi otrokovo kolo, ki bo nato preko tedna skrbno shranjeno v prostorih 
kluba. S kolesom bomo tako vandrali od dogodka do dogodka. 
 

Več informacij in prijave na… 
GSM1: 070 760 001, E-mail 1: sent.zavod@gmail.com ali GSM2: 031 617 100, adolf.vidervol@gmail.com  
 

1. TEDEN       

DAN ANIMACIJA 

20.8. 8.30 - nogom.trening Namizni tenis + balinčki 15.00  - nogom.trening 

21.8. 8.30 - nogom.trening Vodna vojna + znani gost 15.00  - nogom.trening 

22.8. 8.30 - nogom.trening Orientacija - lov za zakladom 15.00  - nogom.trening 

23.8. 8.30 - nogom.trening Plavanje v Laguni 15.00  - nogom.trening 

24.8. 8.30 - nogom.trening Jahanje 15.00  - nogom.trening 

    
2. TEDEN       

DAN ANIMACIJA 

27.8. 8.30 - nogom.trening Badminton + pokaži kaj znaš 15.00  - nogom.trening 

28.8. 8.30 - nogom.trening Vodne igre + znani gost 15.00  - nogom.trening 

29.8. 8.30 - nogom.trening Igre brez meja 15.00  - nogom.trening 

30.8. 8.30 - nogom.trening Plavanje v Laguni 15.00  - nogom.trening 

31.8. 8.30 - nogom.trening Svetovno nogometno prvenstvo 15.00  - nogom.trening 
 

Pohitite s prijavami, saj je število mest omejeno, zanimanje pa res veliko. 
Veselimo se druženja z Vami. Vabljeni. 
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