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INFORMATIVNA PRIJAVNICA 

Za  udeležbo na nogometnem taboru 

 
Spodaj podpisani   _______________________________ 
                                     IME IN PRIIMEK  STARŠA ALI SKRBNIKA 

               soglašam, da se moj sin/hči: 
 
Ime in priimek: ___________________________________ 
 
Naslov: _____________________________________________ 
 
Pos ta: ______________________________________________ 
 
Email: ______________________________________________ 
 
Mob. s tevilka: _____________________________________ 
 
Razred oŠ : ______ / Datum roj.: ___________________ 
 
Nogometni Klub: __________________________________ 
 

vključi v  nogometni tabor Ljutomer 
JUNIJ 2018 

IZJAVA: 

Dovoljujem udeležbo otroka na nogometnem taboru v organizaciji NK 

Ljutomer s spremljajočim programom v navedenem terminu in soglašam 

z uporabo otrokovih osebnih podatkov za potrebe organizacije dogodka.  

Dovoljujem uporabo otrokovih fotografij s tematiko programa.  

Spodaj podpisani se v primeru poškodbe prej navedenega otroka pri 

udejstvovanju na nogometnem taboru odpovedujem vsakršnim tožbam 

zoper organizatorja. 
 

Podpis staršev ali skrbnikov: 
 

 

 
Datum in kraj 

_______________________________ 

 
www.ns-ljutomer.si 

 
 

 Pridruži se nam!  

 

Nogometna šola NK Ljutomer 

Cesta 1. Slovenskega tabora 15 

p.p 191 

9240 Ljutomer 

TRR:  

davčna št.: 43191720 

primoz.munda@gmail.com 

 
www.ns-ljutomer.si 
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Urnik za nogometni tabor NŠ Ljutomer junij 2018 

 1. dan: 

09:00 do 10:00 prihod, sprejem otrok, spoznavanje, formiranje 

skupin, glede na starost in njihovo nogometno predznanje; 

10:00 do 10:30 malica; 

10:30 do 10:45 seznanitev otrok s celotnim programom  

10:45 do 11:45 vaje obvladovanja žoge – žongliranje; 

12:00 do 12:45 kosilo; 

13:00 do 14:00 družabne igre v senci (športni kvizi, sladke igre 

presenečenja); 

14:00 do 14:45 nogometni trening; 

15:00 do 16:45 kopanje v kopališču Ljutomer; 

17:00 odhod domov. 

2. dan: 
09:00 do 10:00 nogometni trening; 

10:00 do 10:30 malica; 

10:30 do 11:45 vaje obvladovanja žoge (žongliranje, preigravanje)  

12:00 do 12:45 kosilo; 

13:00 do 14:00 družabne igre oz. popoldanska aktivnost 

14:00 do 14:45 nogometni trening; 

15:00 do 16:45 kopanje v kopališču Ljutomer; 

17:00 odhod domov. 

3. dan: 
09:00 do 10:00 nogometni trening; 

10:00 do 10:30 malica; 

10:30 do 11:45 vaje obvladovanja žoge (žongliranje, poligon) ; 

12:00 do 12:45 kosilo; 

13:00 do 14:45 družabne igre oz. popoldanska aktivnost 

14:00 do 16:45 kopanje v kopališču Ljutomer; 

17:00 odhod domov. 

4. dan: 
09:00 do 10:00 nogometni trening; 

10:00 do 10:30 malica; 

10:30 do 11:45 vaje obvladovanja žoge (žongliranje, poligon) ; 

12:00 do 12:45 kosilo; 

13:00 do 14:00 družabne igre (sladke igre presenečenja) ; 

14:00 do 14:45 nogometni trening; 

15:00 do 16:45 kopanje v kopališču Ljutomer; 

17:00 odhod domov. 

5. dan: 
09:00 do 10:00 tekmovanje v obvladovanju žoge (žongliranje) ; 

10:00 do 10:30 malica; 

10:30 do 12:00 tekmovanje med ekipami (turnir) ; 

12:00 do 12:45 kosilo; 

13:00 do 15:30 kopanje v kopališču Ljutomer; 

15:30 do 17:00 tekmovanje med ekipami (turnir) ; 

17:00 skupni piknik s starši; 

19:00 podelitev priznanj in nagrad, skupno fotografiranje 

udeležencev nogometnega tabora… 

 

 

 

             Ne pozabi! 
 Za osebno opremo poskrbijo 

udeleženci sami. Priporočamo, da imajo 

za vsakodnevno vadbo vsaj po dve majici na 
dan ter hlačke, več parov nogavic, 

nogometne čevlje, copate za vadbo v 

dvorani in copate za vsakodnevno rabo. 
 Krema za sončenje, brisača, kopalke in 

natikači, zaščita proti komarjem,… 

 Vsi udeleženci morajo imeti urejeno 

zdravstveno zavarovanje in potrebno 
dokumentacijo (zdravstvena kartica). 

 

 
 

  

KONTAKTNE INFORMACIJE 
   Za vse dodatne informacije se lahko 

obrnete na vodjo Nogometne šole:  

Primož Munda (tel: 031 707 710) ali 

Email: nsljutomer2014@gmail.com 

   

Zakaj se odločiti za nogomet? 
 Je moštvena igra z žogo in je eden najbolj 

priljubljenih športov na svetu 

 Nogomet pripomore k spodbujanju in 
bogatenju medčloveških odnosov 

 Je igra, ki pogosto »ohromi« čas na našem 
planetu  

 Nogomet ima v družbi velik ugled 

 Nogomet je v prvi vrsti zabava in igra, nato 
učenje in tekmovalnost 

 Nogomet omogoča vzgojo, izobraževanje, 
strpnost, zdravje, socializacijo… 

  

Za koga? 

Za osnovnošolce!          

Nogometne šole se lahko udeležijo dečki in 

deklice, od 6 do 15 leta starosti, izjemoma se 

nogometne šole lahko udeležijo tudi starejši 

ali mlajši dečki in deklice. Minimalno število za 

izvedbo nogometnega tabora je 20 

prijavljenih otrok! 

 

CENA?      

Za 5 dni: 55€ 

V ceno je všteto: strokovno vodstvo 

(nogometni trenerji, pedagog, usposobljeni 

trener plezanja, učitelj plavanja), malica in 

kosilo vsak dan ter kopališka karta. 

 

KDAJ/KJE?      

Od TOR do SOB (26.06 –30.06.2018) 

Ob zaključku tabora bo piknik s starši. 

 

Športna dvorana ŠIC, nogometni stadion 
Ljutomer in letno kopališče Ljutomer. 
 
Vse o nogometnem taboru iz leta 2013/2014 najdeš 
na naši spletni strani  
                           www.ns-ljutomer.si. 

 

 Rok prijave: 
Izpolnjeno prijavnico pošljite po pošti na: 

Nogometna šola NK Ljutomer,  
Cesta 1.  Slovenskega tabora 15  p.p 191, 

9240 Ljutomer 
najkasneje do 19.06.2018 

ali oddajte osebno vodji Nogometne šole 
Primožu Mundi ali na treningih mlajših 

selekcij. 
 

   

http://www.ns-ljutomer.si/

