
PRIJAVNICA
Prijavljam otroka (priimek in ime)

Naslov in pošta

Priimek in ime starša

GSM

Podpis staršev

E-naslov

S podpisom potrjujem prijavo otroka na RK CPL KAMP 2021 in sprejemam 
splošna pravila RK CPL KAMPA. Prijava je veljavna s plačilom 1. obroka.

Ob prijavi je obvezno plačilo v celotnem znesku ali v obliki obročnega plačila.

*Plačilo mora biti v celoti poravnano do 18. 6. 2021. Do tega datuma je možno plačilo 
v več obrokih.
Prijavnico za RK CPL KAMP 2021 pošljite na naslov RK Celje Pivovarna Laško, 
Opekarniška cesta 15, 3000 Celje. Več informacij na info@rk-celje.si  

na RK CPL kamp 2021* (označi) 

  1. - 5. razred

Velikost konfekcije (označi)

  128   140   152   164   S   M   L   XL

  6. razred - 2. letnik

Rokometni klub Celje Pivovarna Laško
Opekarniška cesta 15
SI-3000 Celje

T  +386(0)3 49 14 500 
F  +386(0)3 49 14 292 
E  info@rk-celje.si

Kraj in datum rojstva

Udeleženec kampa 2020 (označi)

  DA   NE

Klub

Igralno mesto (označi)

  LK   LZ   SZ   DZ   DK   P   VR

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. 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 sam.

6. Strinjam se s tem, da RK Celje Pivovarna Laško in RK CPL KAMP  
ne nosita odgovornosti za poškodbe otrok v 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. 2021, RK CPL KAMP 
zaračuna 10 % vrednosti kampa za adiminstrativne stroške. Vračilo 
denarja je možno le ob predloženem zdravniškem opravičilu.

Partnerji kampa:
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POHITITE S PRIJAVAMI, 
ŠTEVILO MEST JE 
OMEJENO

Organizator kampa:Organizator kampa:



IZOLA, 6. RAZRED. - 2. LETNIK
            29. 6. - 3. 7. 2021

Želiš biti tudi ti del poletnega rokometnega kampa najboljšega 
slovenskega rokometnega kluba vseh časov, RK Celje Pivovarna Laško?

UTRINKI 
         KAMPA 

IZOLA, 1. - 5. RAZRED
            25. - 29. 6. 2021

KAJ BOMO POČELI?
• igrali in vadili rokomet ter  

rokomet na mivki, 
• spoznali odlične trenerje,  

rokometaše in reprezentante, 
• kopali v morju

• se družili in zabavali na  
napihljivih igralih na vodi

• se zabavali na pedolinih
• spoznavali slovensko obalo  

na izletu z ladjico

KAJ VSE JE VKLJUČENO V PONUDBO?
• 5 dnevni paket s polnim penzionom 

(zajtrk,malica, kosilo in večerja)
• 24 urna skrb
• vožnja z barko
• presenečenje

• celodnevni program z animacijami, 
kopanjem, ogledi znamenitosti

• avtobusni prevoz iz Celja (9.00), 
možnost vstopa v Ljubljani (10.00)

PRI PRIJAVI BOMO UPOŠTEVALI UGODNOSTI, ČE STE UPRAVIČENI DO:
1. Udeleženec RK CPL KAMPA 2020, cena na posameznika 260 €
2. Družinski popust, prijava dveh ali več otrok iz iste družine, 

cena na posameznika 260 €
3. Ekipni popust, prijava 5 ali več udeležencev iz istega kluba ali šole, 

cena na posameznika 260 €

5 dni zabave, rokometa in aktivnega preživljanja začetka počitnic! 
Trenerji in igralci znamenite celjske rokometne šole bodo delili svoje 
znanje med bodoče zvezde slovenskega rokometa.

V primeru obročnega plačila do konca 
leta 2020, se plača 30€ ob prijavi in 
nato 5 obrokov po 50€.

V primeru obročnega plačila po  
novem letu, se plača 40€ ob  
prijavi in nato 4 obroki po 60€.

V primeru obročnega plačila do konca 
leta 2020, se plača 30€ ob prijavi in 
nato 5 obrokov po 50€.

V primeru obročnega plačila po  
novem letu, se plača 40€ ob  
prijavi in nato 4 obroki po 60€.

5 dni zabave, rokometa in aktivnega preživljanja začetka počitnic! 
Trenerji in igralci znamenite celjske rokometne šole bodo delili svoje 
znanje med bodoče zvezde slovenskega rokometa.

KDAJ IN KJE ZAČNEMO? 
V petek, 25. junija ob 11:30 v Izoli - 
odhod iz Celja ob 9:00, pobiranje v 
Ljubljani na počivališču Barje ob 10:00.

KDAJ ZAKLJUČIMO? 
V torek, 29. junija v zgodnjih popold. 
urah v Izoli. Ura prihoda na počivališče 
Barje in v Celje bo sporočena naknadno.

KDAJ IN KJE ZAČNEMO? 
V torek 29. junija ob 11:30 v Izoli - 
odhod iz Celja ob 9:00, pobiranje v 
Ljubljani na počivališču Barje ob 10:00.

KDAJ ZAKLJUČIMO? 
V soboto 3. julija v zgodnjih popold. urah 
v Izoli. Ura prihoda na počivališče Barje 
in v Celje bo sporočena naknadno.

•  igrali in vadili rokomet, tudi  
 s trenerji članske ekipe Celja, 

•  spoznali odlične trenerje, 
 rokometaše in reprezentante, 

•  kopali v morju

•  se zabavali na pedolinih  
 in napihljivih igralih na vodi,

•  spoznavali slovensko obalo  
 na izletu z ladjico 

KAJ BOMO POČELI?

KJE BOMO BIVALI? 
Bivali bomo v dijaškem domu Riviera v Izoli

KDO BO SKRBEL ZA TRENINGE IN PROGRAM? 
Treninge bodo vodili trenerji znamenite celjske rokometne šole (moške 
in ženske), ki bodo skupaj z vzgojitelji in animatorji poskrbeli tudi za 
spremljevalni program. 

PRI PRIJAVI BOMO UPOŠTEVALI UGODNOSTI, ČE STE UPRAVIČENI DO:

1.  Udeleženec RK CPL KAMPA 2020, cena na posameznika 260 €
2.  Družinski popust, prijava dveh ali več otrok iz iste družine, 

 cena na posameznika 260 €
3.  Ekipni popust, prijava 5 ali več udeležencev iz istega kluba ali šole, 

 cena na posameznika 260 €

KJE BOMO BIVALI? 
Bivali bomo v dijaškem domu Riviera v Izoli

KDO BO SKRBEL ZA TRENINGE IN PROGRAM? 
Treninge bodo vodili trenerji znamenite celjske rokometne šole  
(moške in ženske), ki bodo skupaj z vzgojitelji in animatorji poskrbeli  
tudi za spremljevalni program. 

KAJ VSE JE VKLJUČENO V PONUDBO?
• 5 dnevni paket s polnim penzionom 

(zajtrk,malica, kosilo in večerja)
• 24 urna skrb
• vožnja z barko
• presenečenje

• avtobusni prevoz iz Celja (9.00), 
možnost vstopa v Ljubljani (10.00)

• celodnevni program z animacijami, 
kopanjem, ogledi znamenitosti

250 € 250 €ČE PLAČATE V CELOTI OB 
PRIJAVI DO KONCA 2020.

ČE PLAČATE V CELOTI OB 
PRIJAVI DO KONCA 2020.

REDNA CENA REDNA CENA280 € 280 €

Obroki so 20. dan v mesecu. Obroki so 20. dan v mesecu.


