Sportni tabor

na Ptujskem jezeru
Namen tabora:
Mladini želimo približati vodni šport, jih naučiti jadralskih
veščin in predstaviti ter vzpodbuditi športno jadranje in
veslanje, predvsem v mladinskih in olimpijskih razredih.
Ptuj ima s Ptujskim jezerom in obstoječo infrastrukturo vse
možnosti za razvoj rekreacije na vodi in vrhunskega športa.

Program:
Tabor se bo izvajal po programu, ki obsega učenje
mornarskih veščin na kopnem, pripravo jadrnice in
kajaka za plovbo, jadranjem na vodi z jadrnicami
enosedi mladinskega mednarodnega razreda Optimist
in kajaki na mirnih vodah in športnimi igrami na obali.
Pripravili smo tudi dodaten program, kjer se bodo
otrokom predstavili gasilci in policisti z njihovimi plovili.

Varnost:
Ves čas trajanja treningov je poskrbljeno za varnost
jadralcev in veslačev, tako na kopnem kot na vodi. Na
vodi je obvezna uporaba plavalnega jopiča ob stalni
prisotnosti čolna z motornim pogonom.

Vpisni pogoji:
Vpišejo se lahko vsi učenci in učenke osnovnih šol
( priporočljivo od 7 do 12 let starosti). Zahteva se, da je
učenec obvezno plavalec. Ob vpisu je potrebno pisno
soglasje starša.

Strošek tečaja 140 € na enega ali 220 € na dva otroka
PORAVNATE DO ZAČETKA TEČAJA na TRR BD Ranca:
IBAN: SI56042020000825407 (BIC KBMASI2X)
Brodarsko društvo RANCA Ptuj
Panonska ulica 4, 2250 Ptuj
Prvi dan tabora s seboj prinesite potrdilo o plačilu.
Za udeležbo na taboru mora biti tečajnik član BD Ranca
Ptuj. S prijavo v šolo jadranja tečajnik postane tudi član
BD Ranca Ptuj za najmanj eno leto. Letna članarina
je vključena v ceno tabora. Podaljšanje članstva ni
obvezno, razen če otrok ostane naš tekmovalec.

Nadaljujemo:
Če se pokaže interes, bomo po taboru nadaljevali s šolo
jadranja skozi celo poletje. Cilj poletne šole je, da otroke
konec avgusta peljemo na vseslovensko vsakoletno
regato tečajnikov v Portorož.
Odprte so tudi možnosti nadaljnega treniranja in
udeležba na vikend regatah v slovenskem primorju.
BD Ranca pokrije prevoz do kraja regate, štartnino
na regati in trenerja. Strošek staršev je prenočišče in
prehrana.

Veliko zabave!

Prijavnica na tabor
Ime in priimek otroka:
Datum rojstva:
Polni naslov:

Kraj rojstva:

Telefon starša:
E-mail starša:
Podpis starša:

Datum:

S podpisom dovoljujem, da društvo uporablja moje in otrokove osebne podatke za potrebe delovanja društva, pri čemer je dolžno
ravnati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Dovoljujem tudi javno objavo slikovnega, video in zvočnega
materiala, ki prikazuje dejavnost društva in vsebuje posnetke.

Prosimo obrnite

Sportni tabor
na ranci ptuj

Navodila
Otrok naj s seboj prinese:
- kopalke
- kratke hlače
- majica z dolgimi rokavi in termoflis
- športni copati s tankim podplatom za v vodo
- športna čepica
- krema za sončenje
- brisača
- dodatna oblačila za preoblačenje + spodnje perilo + obutev
- kakšen dodaten prigrizek in pijačo (hladilniki so v kubskih prostorih)

Izjava starša ali skrbnika:
Zgoraj podpisani kot starš ali skrbnik, soglašam, da se
								
lahko udeleži Športnega tabora na Ptujskem jezeru, ki jo organizira jadralna sekcija BD Ranca
Ptuj, in s tem postane član BD Ranca Ptuj.
Podpis starša ali skrbnika:
Dosegljiv telefon starša ali skrbnika:
Ptuj, dne:
S podpisom dovoljujem, da društvo uporablja moje in otrokove osebne podatke za potrebe delovanja društva, pri čemer je dolžno ravnati v skladu z
določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Dovoljujem tudi javno objavo slikovnega, video in zvočnega materiala, ki prikazuje dejavnost
društva in vsebuje posnetke.

Prosimo obrnite

