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DRAGI STARŠI in naši SAMURAJI! 
 
 
Obveščamo vas, da bomo v nedeljo, 18. 12. 2016, organizirali druženje vseh naših članov, 
obenem pa bo potekala tudi trening-tekma za tiste, ki si to želijo. Dogodek bo potekal v 
Samurai Gym na Jesenicah, s pričetkom ob 10. uri in koncem ob približno 14. uri. 
 
Trening tekma bo organizirana znotraj kluba KBV SAMURAI in sicer za vse naše člane z vseh 
naših lokacij (Kranjska Gora, Jesenice, Lesce, Bled in Ilirska Bistrica). Obvezna je za 
tekmovalce in je namenjena spoznavanju vseh članov med sabo, druženju, pridobivanju 
tekmovalnih izkušenj začetnikov in najmlajših v borilnem športu, spoznavanju poteka prijav, 
priprav, tehtanja, oblačenja, uporabe opreme, pomoči staršev, vloge trenerja in vaditeljev ter 
seznanitev s pravili in potekom tovrstnih tekmovanj. 
 
Zaželjena je tudi prisotnost staršev - vsaj za časa sestanka, ki bo za vse starše pred 
dogodkom (ob 10h), kjer boste izvedeli vse novosti in plan dela o delovanju našega kluba. 
 
Starše in člane prosimo, da nas do petka, 16. 12. 16, obvestijo o svoji prisotnosti in udeležitvi 
na dogodku, na treningu ali na spodnjo tel. št. (Lea). 
 
Prosimo tudi vse starše, da nam pišete v inbox (napišite ime in priimek otroka) na FB strani: 
KBV SAMURAI Chorchyp Team (da vas dodamo v skupino staršev Samurajčkov, kjer vas 
redno obveščamo o določenih dogodkih in novostih.) ter si pogledate našo spletno stran 
WWW.samurai-klub.si,  
 
Okviren program dogodka: 
10.00 – 11.00, pogovor s starši, spoznavanje in druženje 
11.00 – 11.45, skupen trening 
12.00, pričetek dogodka 
14.00 – 15.00, zaključek 
15.00 – druženje v kulinarični hiši Ejga 
 
V pričakovanju vašega odgovora, vas lepo pozdravljamo. 
 
Denis Porčič - trener, 
Lea Terseglav - predstavnica kluba KBVS 
M.: +386 602 911 
W: www.samurai-klub.si 
E.: info@samurai-klub.si  

mailto:info@samurai-klub.si

