Krimov rokometni kamp 2021
Rokometni klub Krim bo tudi letos, že drugič, v času poletnih počitnic organiziral Krimov rokometni kamp v
Ljubljani. Zaradi epidemije koronavirusa in vsesplošnega stanja smo se odločili, da bomo tudi letos kamp organizirali
kar doma. Rokometni kamp bo potekal na območju Športne dvorane Krim, v idiličnem okolju kamor segajo začetki
našega kluba in sicer od ponedeljka, 23. avgusta do petka 27. avgusta 2021, namenjen dekletom
Rokometnega kluba Krim, rojenim od l.2010 do 2012.
Dekleta bodo na kampu razporejena v skupine glede na njihovo starost, rokometno predznanje in sposobnosti.
Osnovni cilj kampa je izpopolnjevanje in nadgradnja rokometnega znanja, poleg tega pa:
-

-

druženje z vrstnicami, sklepanje novih prijateljstev, krepitev timskega duha
obisk igralk članske ekipe in trenerja RK Krim Mercator
ustvarjanje, ples do poznih večernih ur ter letošnja novost: po plesu skupaj prenočimo v športni dvorani :-)
igre brez meja, zorbing, lov za zakladom in še mnogo več…

Zadnji dan kampa bo namenjen zaključnemu dogodku, kjer bodo dekleta povabila svoje domače in jim pokazala, kaj
smo se na Krimovem rokometnem kampu naučili.
Starši boste naše dogodivščine lahko spremljali preko družbenega omrežja Facebook RK Krim Mercator in Instagram
@rkkrim, kjer bomo objavljali slike dogajanja.
Okvirni program tabora je sledeč:
7.00-8.30
8.30-9.00
9.00-10.30
10.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30
14.30-16.00
15.30-16.00
16.00-17.00

varstvo, prihod otrok, risanka, družabne igre (otroci zajtrkujejo
doma!)
priprava za trening
trening (rokomet/atletika/ostali športi)
dejavnost: npr. vodne igre brez meja ali obisk kopališča
kosilo
počitek
trening rokometa ali dejavnost: npr. vodna pista
malica
varstvo, odhod domov

Tehnične podrobnosti kampa:
Začetek Krimovega rokometnega kampa: ponedeljek, 23. 8. 2020
Zaključek: petek, 27. 8. 2020
Število dni: 5
Lokacija: zunanje in notranje površine Športne dvorane Krim, Ob dolenjski železnici 50, 1000 Ljubljana

Dekleta morajo imeti s seboj: športno opremo (2 kr.hlače/2 kr.majici), športne superge, žoga (v kolikor jo ima), bidon,
brisača, podlaga za vadbo – blazina ali armaflex, zaščitno pokrivalo, krema za sončenje, kopalke
Ostale podrobnosti:
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Število obrokov/dan: 2 (kosilo + malica)
Število glavnih aktivnosti/dan: 2 (trening ali ostale aktivne dejavnosti)
Število spremljevalnih aktivnosti/dan: 2 (po prihodu, pred odhodom domov)
Medicinska oskrba v času tekem
Vadba pod strokovnim vodstvom Krimovih trenerjev
Animacija
Majica kampa

CENA KRIMOVEGA ROKOMETNEGA KAMPA:
125,00 EUR
ROK ZA PRIJAVO: četrtek 1. julij 2021

Dodatne informacije v zvezi s taborom bomo prijavljenim poslali najkasneje teden dni pred začetkom tabora.
Kontaktni naslov za dodatna vprašanja: rkkrim.junior@gmail.com. V kolikor bi želeli da vas kontaktiramo po
telefonu, nam to napišite na e-naslov in poklicali vas bomo v najkrajšem času.

PRIJAVNICA ZA KRIMOV ROKOMETNI KAMP
Ljubljana, 23. – 27. 8.2021

UDELEŽENKA KRIMOVEGA ROKOMETNEGA KAMPA 2021
IME:____________________________________________________________________
PRIIMEK:________________________________________________________________
NASLOV: (Ulica in hišna številka):_______________________________________
POŠTNA ŠTEVILKA:________________KRAJ:________________________________
DATUM ROJSTVA:________________________________________________________
IME ŠOLE, kjer obiskuje rokomet (ali katera selekcija v
klubu):___________________________________________________________________
ZDRAVSTVENE POSEBNOSTI OTROKA:___________________________________
__________________________________________________________________________
VELIKOST MAJICE unisex (obkroži):
XS S M L
ZNANJE PLAVANJA (obkroži): PLAVALKA NEPLAVALKA
PODATKI O STARŠIH/SKRBNIKIH
IME in PRIIMEK_______________________________________________________________
NASLOV_______________________________________________________________________
Elektronski naslov:____________________________________________________________
Telefonska številka za nujne klice:_____________________________________________
Starš/skrbnik soglašam, da se moj otrok udeleži Krimovega rokometnega kampa in
sprejemam spodaj navedena splošna pravila:
1. Udeleženci kampa morajo imeti urejeno zdravstveno zavarovanje
2. Izjavljam, da otrok nima bolezni, ki bi ogrožala njegovo življenje ali poslabšala zdravstveno stanje zaradi
ukvarjanja s športom
3. O morebitnih posebnostih otroka (alergije, dietna prehrana, morebitna hospitaliziranost v preteklosti...) bomo
predčasno obvestili Rokometni klub Krim
4. Potrjujem, da se otrok lahko udeleži tudi ostalih aktivnosti v okviru kampa
5. Za vse vrednostne predmete, ki jih bo prinesel s seboj, organizator ne odgovarja
6. Strinjam se, da organizator ne nosi odgovornosti za poškodbe otrok v času trajanja kampa - organizator kampa
se obveže, da bo poskrbel za nujno medicinsko pomoč v primeru bolezni ali poškodb.
7. Strinjam se z objavo fotografij otrok in ostalih prispevkov v zvezi s kampom

8. obvezujem se, da bom - v kolikor bo osebje na kampu (zdravstvena služba, trenerji) ocenilo, da je potrebno
otroka iz objektivnih razlogov predčasno prevzeti iz kampa – v najkrajšem času prevzel svojega otroka.
9. S potrditvijo in posredovanjem vaših osebnih podatkov se strinjate, da Rokometni klub Krim lahko obdeluje in
uporabi vaše navedene osebne podatke za potrebe komuniciranja in obveščanja glede novosti in dogodkov
rokometnega kampa kampa ter kluba. Osebne podatke hranimo v elektronski obliki. Po preklicu dovoljenja bomo
iz bančnih evidenc brisali vse vaše osebne podatke, ki so bili pridobljeni preko spletnega mesta za potrebe
zaposlovanja.
Organizator kampa – Rokometni klub Krim/RK Ljubljana se obveže, da bo vse, ki se bodo prijavili na Krimov
rokometni kamp 2021 pravočasno obvestil, v kolikor bo kamp zaradi vzroka, izven nadzora organizatorja (npr.
epidemija, bolezni, itd.), odpovedan. V tem primeru organizator prijavljenim povrne celoten znesek prijavnine.
V primeru, da otroka odjavite po že plačani prijavnini se vam povrne delež:
o odjava do vključno 1.8.2021 – 80 % povračilo prijavnine
o odjava od 2.8.- 20.8.2021. – 50 % povračilo prijavnine

Kraj, datum ________________________________
Podpis starša/skrbnika: _____________________________
PLAČILNI POGOJI:

o Cena kampa: 125€ (možnost plačila v dveh obrokih):
o 1. Plačilo v enkratnem znesku: 125 € - rok plačila do 15.07.2021
o 2. Plačilo v dveh obrokih: 65 €- prvi obrok do 15.07.2021, 60 € -drugi obrok do 15.8.2021
(prosimo obkrožite)!
o Po prejeti prijavi bo Rokometni klub Krim/RK Ljubljana izstavil račun. Pogoj za udeležbo je
plačan račun v celoti.
POŠILJANJE PRIJAV
Izpolnjene prijave pošljite na elektronski naslov: rkkrim.junior@gmail.com
s pripisom »za Krimov rokometni kamp 2021« najkasneje do četrtka, 1. julija 2021

