Nogometni kamp

MARTINKO 2020
4 DNI | med 9:00 in 17:00 uro | od 25.junija do 28.junija 2020
Spoštovani!
Kljub negotovim razmeram zaradi epidemije Covid-19 in mnogim omejitvam in
priporočilom NIJZ smo se odločili, da tudi letos organiziramo, letos že sedmo izvedbo
nogometnega kampa Martinko.
Veseli smo, da ste se odločili in svojemu otroku namenili 4 dni, ki jih bo od četrtka do
nedelje preživel v naši družbi. Vse aktivnosti bodo prilagojene in izvedene v skladu z
navodili in smernicami NIJZ v terminu dogajanja.
Da bo vse potekalo v vsestransko zadovoljstvo, smo za Vas pripravili nekaj osnovnih
informacij in napotkov:
•

Dobimo se v četrtek, 25.6.2020 ob 9:00 uri na športnem igrišču v Šmartnem ob Paki!

•

V nadaljevanju najdete podrobnejši plan aktivnosti s kontaktnimi številkami - tako
boste vedno vedeli, kje se vaš otrok nahaja in nas lahko po potrebi poklicali!

•

Otroci naj dnevno prinašajo s seboj žogo (označeno), kopačke ali športne copate,
plastenko/bidon za pijačo ter športno opremo (hlačke, majice). Zaradi
nepredvidljivega vremena priporočamo tudi komplet rezervnih oblačil, ki naj bo v
njihovi športni torbi skupaj z brisačo, kopalkami in anorakom. Ker bomo treninge
prilagajali vremenu, naj imajo s seboj tudi čiste športne copate za vstop v telovadnico!

•

V športni torbi naj imajo tudi zdravstveno izkaznico!

•

Kopanje bo, v kolikor bodo to dopuščale omejitve NIJZ organizirano za otroke, ki v
letu 2020 dopolnijo 9 let ali več in imajo opravljen plavalni tečaj. Mlajši lahko gredo na
bazen samo v spremstvu odrasle osebe. Z mlajšimi bomo v tem času izvedli izlet v
adrenalinski park Menina. Starši, kateri soglašate da se vaš otrok udeleži kopanja
izpolnite priloženo soglasje in ga oddajte v četrtek ob prihodu.

•

Izlet v adrenalinski park Menina bo organiziran za vse starostne skupine, na naprave
pa bodo imeli vstop samo tisti, katerih starši bodo izpolnili soglasje v sredo ob predaji
otroka v kamp (soglasje najdete v nadaljevanju). Adrenalinski park je prilagojen vsem
starostnim skupinam od 5 leta dalje.

•

Otroci imajo zagotovljen topel obrok (kosilo), na voljo pa bo tudi sadje, prigrizki in
pijača čez ves dan. Seveda pa jim lahko v torbico priložite tudi kakšen priboljšek.

•

Spremljajte dnevne aktivnosti na naši Facebook strani
https://www.facebook.com/NkSmartno1928 in naši spletni strani www.martinko.si kjer
bomo objavljali tudi dnevne novičke, fotografije in video utrinke dogajanja.

•

Otroke prevzamete vsak dan ob 17:00 uri.

ZAKLJUČNI DAN IN PIKNIK – NEDELJA, 28.6.2020
•

Udeleženci kampa bodo odigrali nogometne tekme med primerljivimi starostnimi
skupinami Šlo bo za druženje in ne tekmovanje, zato prosimo za zgledno in športno
vzpodbujanje vseh udeležencev!

•

Vljudno ste vabljeni, da se udeležite našega skupnega piknika, kjer se bomo v
sproščenem vzdušju v različnih športnih zvrsteh pomerili tudi starši. Ob druženju z
otroki, hrani in pijači bomo aktivno preživeli prvo počitniško nedeljo.

•

Vsi otroci ki sodelujejo na nogometnemu kampu imajo prost vstop do piknik prostora,
kakor tudi vključeno hrano in pijačo. Prispevek na odraslo osebo (nad 15 let) znaša 7
EUR in vključuje hrano in pijačo v neomejenih količinah. Otroci do 15 let imajo prost
vstop in na voljo hrano in pijačo GRATIS.

•

Otroci pridejo obvezno oblečeni v opremo Martinko 2020, starši pa prav tako v
športni opremi da se lahko aktivno družimo z otroci.

•

Z vašim prostovoljnim prispevkom boste pripomogli, da bomo lahko nabavili nove
športne rekvizite in vstopili v novo sezono še bolje tehnično opremljeni ter tako
omogočili kvalitetno vadbo vsem našim ekipam.

V nedeljo torej odpade skrb zaradi kosila – povabite tudi sorodnike in prijatelje, da se
skupaj poveselimo ob zaključku sezone!

VPIS OTROK V NOGOMETNO ŠOLO NK ŠMARTNO 1928 (ZA
BODOČE NOGOMETAŠE)
•

Športno društvo Šmartno ob Paki vključuje v svoje aktivnosti in trenažni proces
približno 120 otrok, ki prihajajo na treninge iz našega širšega okolja (Savinjska in
Šaleška dolina). Nogometni klub omogoča vadbo ter tekmovanja vsem selekcijam –
od najmlajših cicibanov, ki začnejo s spoznavanjem nogometnih veščin že s šestimi leti
pa vse do članske ekipe.

•

Vabimo vse tiste, katerih otroci želijo aktivno preživljati svoj prosti čas ob druženju z
vrstniki, da vpišejo otroka k redni vadbi v naši nogometni šoli, kjer vodijo treninge
usposobljeni in izkušeni trenerji. Poleg športnih se otroci pri nas učijo tudi drugih, za
življenje pomembnih veščin.

•

Izpolnjen vpisni list lahko oddate v času kampa trenerjem ali kadarkoli sekretarju v
prostorih kluba.

•

S treningi pričnemo že avgusta!

V želji, da bi se na naših športnih terenih srečevali tudi v prihodnje Vas lepo pozdravljamo!

Športni pozdrav!

NK Šmartno 1928 in organizacijski odbor Nogometni kamp Martinko 2020

MARTINKO 2020 - SOGLASJE ZA OBISK
ADRENALINSKEGA PARKA MENINA IN KOPANJE V
TERMAH TOPOLŠICA

Spodaj podpisani

(ime in priimek starša/skrbnika)

(ime in priimek otroka)

soglašam, da se

udeleži naslednje aktivnosti v okviru nogometnega

kampa Martinko 2018:
obisk adrenalinskega parka Menina
kopanje na bazenu Topolšica (otroci ki v letu 2020 dopolnijo 9 ali več let in znajo
samostojno plavati). Mlajši otroci gredo na bazen lahko le v spremstvu staršev
oz. skrbnikov

Datum:

junij 2020

Podpis (starša ali skrbnika):

