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KBVS MORJE 2017, 27. 6. - 2. 7. 2017 
 
KBVS MORJE je 5-dnevno aktivno preživljanje počitnic na morju, za otroke, ki poteka pod 
organizacijo Kluba borilnih veščin Samurai. 
 

OKVIREN PROGAM  

 
Na letovanju bomo vsak dan imeli konstanten urnik naših dejavnosti, treningov (treningi in 
spoznavanje borilnih veščin, s katerimi želimo otrokom približati vse aspekte borilnih veščin, 
njihovo kulturo in zgodovino ter razvoj) in aktivnosti. Sproti bomo urnik prilagajali vremenu, 
načeloma pa nas po zbujanju in zajtrku čaka dopoldanski trening, počitek, dopoldanske 
aktivnosti in kopanje, po kosilu prosti čas, različna animacija in skupne igre ter kopanje. Po 
večerji in počitku, bo sledi večerni trening, igre in zabava. Obiskali bomo tudi mesto Novigrad 
in se peljali z vlakcem po okolici.  
Kot po navadi pa bodo vedno prisotne vrline, kot so disciplina in spoštovanje, sodelovanje, 
zdrava tekmovalnost, pripadnost ekipi, komunikacija in odgovornost. Otroke želimo poučiti 
sprejemati sebe in druge, ponuditi zabavno, poučno, športno in ustvarjalno preživljanje 
aktivnega letovanja med počitnicami. Ne bo pa manjkalo zabave in sproščenosti, tako na 

prostem, kot tudi v morju 😊 
O podrobnem programu bodo obveščeni starši prijavljenih otrok pred odhodom. 
 

KJE POTEKA KBVS MORJE? 

 
Letovanje bo potekalo v otroškem letovišču Pineta na Hrvaškem (blizu Novigrada), ki deluje 
pod okriljem Zveze društev prijateljev mladine Jesenice. Letovišče je v celoti namenjeno 
otrokom in je temu primerno tudi opremljeno – igrala, neposredna bližina morja, urejena 
plaža, ograjeno letovišče, igrišča za košarko in nogomet ter balinanje. Skupna jedilnica, hišice 
z wcji, prostor za igro v primeru slabega vremena ter igralni rekviziti. 
Poleg nočitev, je vključenih tudi 5 obrokov na dan. 
 

CENA IN PLAČILO  

 
Cena letovanja znaša 210 €, cena za drugega otroka v družini pa 160 € (v ceno je vključena 
nastanitev, prehrana, treningi, aktivnosti in varstvo otrok).  
 
Ob prijavi je potrebno plačilo avansa v višini 110 € (prijava je potrjena s plačilom, preostanek 
plačila pa poravnate do 17. 6. 2017. V primeru plačila v celotnem znesku, upoštevamo še 10% 
popust.)  
 
Po prijavi prejmete obvestilo o plačilu in rezervacija za otroka je sprejeta šele ob delnem oz. 
celotnem plačilu.  

Prijavnica za letovanje je v nadaljevanju.  

Za prijavo oz. dodatne informacije smo vam na voljo na info@samurai-klub.si ali 
telefonski številki 040 602 911 (Lea). 
 
V pričakovanju udeležitve vašega otroka, vas lepo pozdravljamo. 
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KBVS MORJE 2017 

27. 6. 17 – 2. 7. 17  
 

Ime in priimek otroka:  

Datum rojstva otroka:  

Ime in priimek staršev:  

Tel. št. staršev:  

Email staršev:  

Posebnosti otroka: 
(zdravila/alergije/bolezni..) 

 
 

 
Zgoraj napisanega otroka prijavljam na KBVS MORJE 2017 v otroškem letovišču Pineta na Hrvaškem, ki 
poteka od 27. 6. do 2. 7. 2017 z nastanitvijo v hišicah v letovišču, pod okriljem Zveze društev prijateljev 
mladine Jesenice. 
 
Cena 5-dnevnih počitnic znaša 210€. Plačilo je možno po obrokih ali v celotnem znesku (10% popusta),  
poravnan pa mora biti do 17.6.17. S plačilom je potrjena tudi rezervacija. 
 
Dovoljujem, da se videoposnetki in fotografije posneti v času trajanja letovanja uporabljajo za namene 
objav aktivnosti na kampu na FB straneh, popularizacije športa ter za arhiv KBV SAMURAI. 
 
 
 
Datum:__________________    Podpis starša/skrbnika: _______________________ 
 
 
 
Tel. številka na katero sem dosegljiv: _______________________________ 
 
 
 
Za dodatne informacije smo vam na voljo na info@samurai-klub.si ali telefonski številki 040 602 911 (Lea). 

 
 

SPLOŠNI POGOJI KBV SAMURAI KAMP 

• Starš/skrbnik soglašam, da se moj otrok udeleži počitnic in sprejemam spodaj navedena splošna pravila. 

• Izjavljam, da otrok nima bolezni, ki bi ogrožala njegovo življenje ali poslabšala zdravstveno stanje zaradi ukvarjanja s 
športom. 

• O morebitnih posebnostih otroka (alergije, dietna prehrana ...) bomo predčasno obvestili organizatorja počitnic.  

• Potrjujem, da se otrok lahko udeleži tudi ostalih aktivnosti v okviru KAMPA (izleti, aktivnosti …)  

• Za vse vrednostne predmete, ki jih bo prinesel s seboj, odgovarja sam. 

Strinjam se s tem, da organizator ne nosi odgovornosti za poškodbe otrok v času trajanja KAMPA. Organizator se obveže, da bo 
poskrbel za nujno medicinsko pomoč v primeru bolezni ali poškodb. 
 
 
 
Podpis starša/skrbnika: _________________________ 


