
PRIJAVNICA 

 

PODPISANI 

 
---------------------------------------——————--- 
(ime in priimek starša) 

 
------------------- ----------------------------------—————— 
(telefonska številka, elektronski naslov) 

 

prijavljam svojega otroka na poletne prip
rave Gorje »2018« v času od 20.08. do 
25.08.2018 in soglašam z uporabo osebnih 
podatkov za potrebe organizacije poletnih 
priprav. S podpisom dovoljujem uporabo 
fotografij, posnetih med aktivnostmi v 
času izvajanja poletnih priprav, za potre
be promocije Košarkarskega kluba Lastov
ka. 
 

PODATKI O UDELEŽENCU 

 
--------------—————----------------------------— 
(ime in priimek) 

 
----------------------------—————--------------— 
(datum rojstva) 

 
------------------------------------------—————— 
(naslov) 

 

 
Datum: Podpis (starša): 

 

Prosimo, da izpolnjeno in podpisano 
prijavnico vrnete trenerjem ali jo poš-
ljete na naslov kluba. 

 
Če želite, da se vaš otrok priključi programu 
poletnih priprav »Gorje 2018«, priloženo 
prijavnico izpolnite in jo podpisano vrnite 
trenerjem ali na naslov  

KK Lastovka, Ljubljanska cesta 64,  
1230 Domžale, najkasneje do 01.06.2018. 
 

 

Vsa obvestila v zvezi s poletnimi pripravami 
vam bomo posredovali po elektronski pošti 
in jih objavljali na uradni spletni strani klu
ba. 

 
KOŠARKARSKI KLUB LASTOVKA 

LJUBLJANSKA CESTA 64  
1230 DOMŽALE 

 
e: info@kklastovka.si 
w: www.lastovka.si 

+386 51 363 375 (L. Logar) 
+386 31 833 821 (L. Marolt) 

m: +386 31 685 968 (G. Vodenik) 
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Košarkarski klub Lastovka v avgustu 2018 
organizira poletne priprave za vse mlajše 
kategorije. Namenjene so tako članom KK 
Lastovka, kot tudi tistim, ki bi »Lastovke« 
radi postali. 
 

Cilj poletnih priprav je omogočiti otrokom, 
ki imajo radi šport, da v naravi preživijo del 
poletnih počitnic, nadgradijo svoje košar
karsko znanje, hkrati pa se zabavajo in raz
vijajo pozitiven odnos do športa in zdravega 
načina življenja. 
 

Za nemoten potek priprav, varstvo in zaba
vo otrok, bodo ves čas skrbeli trenerji košar
karskega kluba Lastovka in prijazno osebje 
počitniškega doma. 
 

Poleg košarkarskih treningov in zanimivih 
tekmovanj bodo urnik bogatile tudi druge 
športne dejavnosti v naravi, družabne igre 
in interesne dejavnosti v prostem času. 

 
 
 
 
 
 
Cena poletnih priprav znaša 210 evrov, kar 
vključuje: 
 

 namestitev v počitniškem domu Zgornje 
Gorje pri Bledu (6-dnevni polni penzion 
oz. 5 nočitev) in turistična taksa, 

 

 varstvo otrok, 
 

 prevoz iz Domžal do nastanitvenega 
doma in nazaj, 

 

 strokovno vodene športne aktivnosti v 
športni dvorani in na prostem, 

 

 družabne igre in interesne dejavnosti, 
 

 spominska majica priprav. 
 

 
 

Plačilo tabora lahko poravnate v celoti ob 
prijavi ali v dveh obrokih. Prvi obrok v višini 
110 evrov do 20.06., drugi obrok v višini 100 
evrov pa do 20.07.2018. Prijave zbiramo do 
01.06.2018. 

 
 
Po izvedeni  prijavi  boste s strani Kluba 
prejeli ustrezni račun. 

KOŠARKARSKI KLUB LASTOVKA  
LJUBLJANSKA CESTA 64  

1230 DOMŽALE 
 

e: info@kklastovka.si 
w: www.kklastovka.si 

m: +386 31 833 821 


