BRESTANICA

Naslov na zadnji stranici

Brestanica leži med Krškim in Sevnico in nudi odličen pobeg od mestnega vrveža in je dobro izhodišče za popotnike, kolesarje in ljubitelje termalnih
užitkov in narave.
Kot eno od znamenitosti si je mogoče ogledati
brestaniški grad (Rajhenburg ), ki slovi kot najstarejši grad na Slovenskem, ali baziliko Lurške
matere božje, ene največjih in najlepših bazilik pri
nas.

PRISOTNI TRENERJI

PRIPRAVE 2018
Futsal klub Dobrepolje

Dani Kaljevič
Matej Babnik
Miha Babič
Bojan Novak
Saša Đorđevič

V kolikor boste imeli tekom priprav kakršnokoli
vprašanje, bomo dosegljivi na spodaj navedenih
telefonskih številkah.

4-dnevne priprave
BRESTANICA
2018

Vsakodnevno boste lahko spremljali dogajanje
na pripravah na spletu (Facebook stran Futsal
kluba Dobrepolje).

Futsal klub Dobrepolje

INFORMATIVNI BILTEN

Videm 34
1312 Videm-Dobrepolje
TEL: 031/536-121 (Bojan)
TEL: 041/611-121 (Dani)
MAIL: fsk.dobrepolje@gmail.com
WEB: www.futsalklub-dobrepolje.com

WWW.FUTSALKLUB-DOBREPOLJE.COM

Plačilo bo možno na dva obroka!

ROK ZA ODDAJO PRIJAVNICE: SREDA, 6. 9.
2018!








PONUDBA
3 x polni penzion
dvakrat dnevno treningi
celodnevna animacija
pohod ali treking v bližnji okolici
prevoz Dobrepolje - Brestanica - Dobrepolje
dnevno obveščanje na spletu o dogajanju

ODHOD
SESTANEK S STARŠI
Sestanek s starši bo potekal v ponedeljek, 3. 9.
2018, ob 20.00 v klubski pisarni Jakličevega
doma. Na sestanku boste izvedeli dodatne
informacije o pripravah.

V četrtek, 13. 9. 2018, ob 7.30 (vrstni red postaj:
Kompolje, Videm, Predstruge, Cesta, Čušperk)

PRIHOD
V nedeljo, 16. 9. 2018, v popoldanskih urah.

PRIJAVNICA NA PRIPRAVE 2018

Izpolnjeno prijavnico prinesite na sestanek s
starši ali svojemu trenerju. Naknadno vam
bomo poslali obračun, po katerem nam boste
poravnali obveznosti.

IME IN PRIIMEK:__________________________________________________________________________________

CENA
110 EUR za posameznika
160 EUR za dva otroka iz iste družine

NASLOV:__________________________________________________ LETO ROJSTVA:_________________________

KDO?
Člani Futsal kluba Dobrepolje, ki trenirajo v
starostnih kategorijah U13, U15 in U19

MOBILNI TELEFON STRŠEV ALI SKRBNIKOV:____________________________________________________________

KJE?
Hostel Kozmus, Brestanica

ZNESEK BOM PORAVNAL V 1 / 2 OBROKIH (ustrezno obkroži)

KAJ VZETI S SEBOJ?
- 2x športni copati za futsal (notranja in zunanja uporaba).
- Športna oprema (trenirka, dva kompleta za notranjo vadbo, več visokih nogavic, ščitnike, vetrovka,
oprema za zunanjo vadbo - kaj toplejšega).
- Topla oblačila (vetrovka, več majic, puloverjev,
itd.).
- Spodnje perilo.
- Zdravila (v kolikor mora vaš otrok redno jemati
zdravila, nas o tem pravočasno obvestite).
- Kopalke, brisačo za kopanje.
- Sušilec za lase, brisače in vse za osebno higieno.

Spodaj podpisani izjavljam in potrjujem, da se igralec udeležuje priprav na lastno oz. starševsko odgovornost.

KDAJ?
ČETRTEK, 13. 9. 2018 do NEDELJE, 16. 9. 2018

PODPIS IGRALCA (v primeru, da je že dopolnil 18 let) STARŠEV ALI ZAKONITEGA ZASTOPNIKA: _______________________________

INFORMACIJE

