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ZIMSKI KAMP BORILNIH VEŠČIN, 10. - 12. 2. 2017 

 
Zimski KAMP je 3-dnevno aktivno preživljanje vikenda otrok, ki poteka pod organizacijo Kluba 
borilnih veščin Samurai. 
 

OKVIREN PROGAM  

 
10. 2. 17 - PRVI DAN (petek) 
Prihod ob 16h, spoznavne urice, uvodno predavanje o borilnih veščinah, razdelitev v skupine, 
večerja ter zabavne igre.  
 
11. 2. 17 – DRUGI DAN (sobota) 
- zajtrk 
- spoznavanje različnih borilnih veščin in trening 
- malica 
- igre brez meja v snegu 
- kosilo 
- trening borilnih veščin 
- večerja 
- večerni animacijski program in pogovor o delu 
 
12. 2. 17 – TRETJI DAN (nedelja) 
- zajtrk 
- trening za razvijanje motoričnih sposobnosti  
- malica 
- trening borilnih veščin 
- zaključek 
 

KJE BO USTVARJALNI JESENSKI KAMP? 

 
Kamp bo potekal v Kranjski Gori in sicer v Vili Šumica. Začel se bo 10. 2. 17 z zborom ob 16. 
uri, končal pa 12. 2. 17 z zaključkom ob 15. uri. 
 
Poleg nočitev, je vključenih tudi 5 obrokov na dan, na voljo je veliko zunanje igrišče za košarko 
in nogomet ter igrala. V Vili pa je poleg prostornih sob še velika jedilnica, prostor za igro, 
projektor ter platno, bralni kotički in prostor za ustvarjanje. 
 

KAJ BOMO DELALI IN KAJ SE BOMO NAUČILI? 

TRENINGI BORILNIH VEŠČIN: 

 Potekali bodo treningi in spoznavanje borilnih veščin, kot so kickboks, karate in 
kempo arnis, s katerimi želimo otrokom približati vse aspekte borilnih veščin, njihovo 
kulturo in zgodovino ter razvoj 

 Cilj otrokom približati borilni šport jih naučiti socialnih spretnosti, kot so: disciplina in 
spoštovanje, sodelovanje, zdrava tekmovalnost, pripadnost ekipi, komunikacija, 
odgovornost. Otroke želimo poučiti sprejemati sebe in druge, ponuditi zabavno, 
poučno, športno in ustvarjalno preživljanje aktivnega vikenda pred počitnicami.  

 Ne bo pa manjkalo zabave in sproščenosti, tako na prostem, kot tudi v Vili. 
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CENA IN PLAČILO  

 
Cena KAMPA je 130 €, cena za drugega otroka v družini pa 70 € (v ceno je vključena 
nastanitev, prehrana, aktivnosti in varstvo otrok). Možnost obiska kampa je tudi brez spanja 
in hrane, torej samo treningi, delavnice in zabava, cena za to pa znaša 80 €. V primeru želje 
po posameznem obroku v Vili Šumica pa je 10 €/obrok.  
 
Ob prijavi je potrebno plačilo avansa v višini 80 € (prijava je potrjena s plačilom, preostanek 
plačila pa poravnate do prihoda 10. 2. 2017.)  
Plačilo lahko poravnate tudi v celoti ob prijavi. 
 
Po prijavi prejmete obvestilo o plačilu in rezervacija za otroka je sprejeta šele ob delnem oz. 
celotnem plačilu.  
 
V primeru plačila do 1.2.17, vam priznamo 15% popust. 
 

SPLOŠNI POGOJI KAMPA 

 Starš/skrbnik soglašam, da se moj otrok udeleži kampa 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 
kampa.  

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

 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, ter varno izvedbo dogodka. 
 
Prijavnica za KAMP je v prilogi.  

Za prijavo oz. dodatne informacije smo vam na voljo na info@samurai-klub.si ali 
telefonski številki 040 522 783 (Denis) ali 040 602 911 (Lea). 
 
V pričakovanju udeležitve vašega otroka, vas lepo pozdravljamo. 
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PRIJAVNICA ZA KAMP BORILNIH VEŠČIN  

10. 2. 17 – 12. 2. 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 KBV SAMURAI KAMP v Kranjski Gori, ki poteka od 10. do 12. 
februarja 2017 z nastanitvijo v Vili Šumica (polni penzion). 
 
Ustrezno obkrožite: 
a) otrok bo obiskoval treninge in koristil spanje v Vili Šumica - polni penzion (cena 130 € in 70€ za 
drugega člana) 
b) otrok bo obiskoval samo treninge (cena 80 €) 
c) plačilo do 1. 2. 17 s 15% popustom (110 € in 60€ za drugega člana) 
 
Preostanek plačila: ________________________ pa bom poravnal do 10. 2. 2017. 
Dovoljujem, da se videoposnetki in fotografije posneti v času trajanja kampa 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 040 522 783 
(Denis) ali 040 602 911 (Lea) 
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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: _________________________ 


