RK CPL
KAMP 2017
Želiš biti del poletnega rokometnega kampa najboljšega slovenskega rokometnega kluba vseh časov,
RK Celje Pivovarna Laško?
TU SE ZAČENJA TVOJA POT!

KAMP ZA 1-4 RAZRED Debeli rtič (23.-27.6.2017)
Lanski udeleženci		

Novi udeleženci

220 € 			

230 €

Pri prijavi bomo upoštevali ugodnosti, če ste upravičeni do:
1. Udeleženec RK CPL KAMPA 2016 cena na posameznika 220 €
2. Družinski popust, prijava dveh ali več otrok iz iste družine, cena na posameznika 220 €
3. Ekipni popust, prijava 5 ali več udeležencev iz istega kluba ali šole, cena na posameznika 220 €
Kaj vse je vključeno v ponudbo?
- 5 dnevni paket s polnim penzionom (zajtrk, 2xmalica, kosilo in večerja)
- dodatna pijača čez dan
- 24 urna skrb
- celodnevni program z animacijami, kopanjem, ogledi znamenitosti
- vožnja z barko
- zaključni turnir zadnji dan kampa
- presenečenje
- avtobusni prevoz iz Celja (9.00), možnost vstopa v Ljubljani (10.00)
Za koga? Fantje in dekleta od prvega do četrtega razreda
Kdaj in kje začnemo? V petek, 23. junija ob 12. uri v otroškem letovišču Debeli rtič
Kdaj zaključimo? V torek, 27. junija ob 10.00, prihod v Celje ob 12.30
Kaj bomo počeli?
- Igrali in vadili rokomet,
- spoznali odlične trenerje, rokometaše, reprezentante,
- se družili, zabavali, kopali,...
Kje bomo bivali? Bivali bomo v počitniških hiškah na Debelem rtiču
Kdo bo skrbel za treninge in program? Treninge bodo vodili trenerji znamenite celjske rokometne šole
(moške in ženske), ki bodo skupaj s šolanimi vzgojitelji poskrbeli tudi za spremljevalni program. Srečali
se bomo z reprezentanti in znanimi igralci rokometa. Zabavali se bomo, kopali in ogledali znamenitosti v
okolici Pirana.
Splošna pravila RK CPL KAMPA
1. Udeleženci kampa morajo imeti urejeno zdravstveno
zavarovanje.
2. Izjavljam, da otrok nima bolezni, ki bi ogrožala njegovo
življenje, oz. bolezni, katere stanje bi se zaradi športne
aktivnosti lahko poslabšalo.
3. O morebitnih posebnostih, ki jih je deležen otrok

(alergije, dietna prehrana...) bomo predčasno obvestili RK
CPL KAMP.
4. Potrjujem, da se otrok lahko udeleži tudi ostalih aktivnosti v okviru kampa ( izleti, ekskurzije,..).
5. Za vse vrednostne predmete, ki jih bo otrok prinesel s
seboj, odgovarja otrok sam.
6. Strinjam se s tem, da RK Celje Pivovarna Laško in RK
CPL KAMP ne nosita odgovornosti za poškodbe otrok v

KAMP ZA 5-9 RAZRED Laško (24.-28.6.2017)
Lanski udeleženci / Družinska

Novi udeleženci

230 € 				

250 €

Pri prijavi bomo upoštevali ugodnosti, če ste upravičeni do:
1. Udeleženec RK CPL KAMPA 2016, cena na posameznika 230 €
2. Družinski popust, prijava dveh ali več otrok iz iste družine, cena na posameznika 230 €
3. Ekipni popust, prijava 5 ali več udeležencev iz istega kluba ali šole, cena na posameznika 230 €
Kaj vse je vključeno v ponudbo?
- 5 dnevni paket s polnim penzionom (zajtrk, kosilo in večerja)
- dodatna pijača čez dan
- 24 urna skrb
- celodnevni program z animacijami, kopanjem, ogledi znamenitosti
- kopanje v bazenih Thermane Laško s številnimi tobogani
- zaključni turnir zadnji dan kampa
- presenečenje
Za koga? Fantje in dekleta od petega do devetga razreda
Kdaj in kje začnemo? V soboto, 24. junija ob 13. uri v Thermani Laško
Kdaj zaključimo? V sredo, 28. junija ob 14.00 s turnirjem
Kaj bomo počeli?
- Igrali in vadili rokomet,
- spoznali odlične trenerje, rokometaše, reprezentante,
- se družili, zabavali, kopali,...
Kje bomo bivali? Bivali bomo v hotelih Thermane Laško
Kdo bo skrbel za treninge in program? Treninge bodo vodili trenerji znamenite celjske rokometne šole
(moške in ženske), ki bodo skupaj s šolanimi vzgojitelji poskrbeli tudi za spremljevalni program. Srečali
se bomo z reprezentanti in znanimi igralci rokometa. Zabavali se bomo, kopali in ogledali znamenitosti v
okolici Laškega, obiskali adrenalinski park,...

času trajanja kampa.
7. Organizator kampa se obveže poskrbeti za nujno
medicinsko pomoč v primeru bolezni ali poškodb.
8. Strinjam se, da RK CPL KAMP lahko javno objavi slike in
video posnetke mojega otroka.
9. V primeru odjave, ta je možna do 1.6.2017, RK CPL
KAMP zaračuna 10% vrednosti kampa za adiminstrativne
stroške.

Organizator RK CPL KAMPA je RK Celje Pivovarna Laško.
Dodatne informacije na info@rk-celje.si ali na tel: 03 /
491 45 00. Partnerji kampa so Pivovarna Laško, Zavarovalnica Triglav, Thermana Laško, letovišče Debeli rtič.

KAJ BOMO POČELI NA KAMPU?

Vadili veščine rokometa pod vodstvom priznanih trenerjev celjske moške
in ženske rokometne šole. Posebni treningi vratarjev. Srečali se bomo s
številnimi reprezentanti in znanimi igralci rokometa. Zabavali se bomo,
kopali in ogledali zanimivosti.

PRIDRUŽI SE NAM
PRIJAVNICA
Prijavljam otroka (ime in priimek):
Naslov: 					

Poštna št. in pošta:

na RK CPL KAMP 2017 (obkroži):		

1-4 razred (Debeli rtič)		

Datum rojstva: 				

Kraj rojstva:

Velikost konfekcije (obkroži): 		

152

Klub:				

DA		

1. obrok (ob prijavi)		

Ime in priimek starša:				
E-naslov:			

S

Igralno mesto (obkroži): LK

Udeleženec kampa 2016 (obkroži)		

Plačilo v (obkroži):

164

M
LZ

5-9 razred (Laško)

L
SZ
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DZ

DK

XXL
P

VR

NE

2. obroka (do 20.5.)		

3. obroki (do 20.6.)

GSM:

@

S podpisom potrjujem prijavo otroka na RK CPL KAMP 2017 in sprejemam splošna pravila RK CPL
KAMPA. Prijava je veljavna s plačilom 1. obroka.
Podpis staršev:

Prijavnico za RK CPL KAMP 2017 pošljite na naslov RK Celje Pivovarna Laško, Opekarniška
cesta 15, 3000 Celje. Več informacij na info@rk-celje.si 					 

