KOŠARKARSKA ŠOLA KK PETROL OLIMPIJA
2018 / 2019
Košarkarski klub Petrol Olimpija vabi na vpis v košarkarsko šolo za sezono 2018/2019. Vadba
bo potekala v telovadnici Gimnazije Bežigrad, Peričeva 4, Ljubljana. Vadba bo potekala v dveh
vadbenih skupinah in sicer:
- Skupina starejši vpisujemo fante rojene leta 2006 – 2007 – 2008;
- Skupina mlajši vpisujemo fante 2008 in mlajše.
Vadba bo potekala:

PONEDELJEK

SREDA

17:30 – 19:00

17:00 – 18:30

NUDIMO:
- Vsak otrok prejme ob vpisu darilo – košarkarsko žogo,
- Strokovno vodenje treningov,
- 1x mesečno igranje tekem v okviru interne lige proti drugim ekipam KŠ Petrol Olimpije,
- Spoznavanje članskih igralcev, ki nas pridejo obiskati nekajkrat letno na treninge ali tekme,
- Možnost sodelovanja na turnirjih,
- Brezplačen ogled tekem domačega prvenstva in ABA lige,
- Usmerjanje najperspektivnejših igralcev košarkarske šole v tekmovalne ekipe Petrol Olimpije.
ZAKAJ KOŠARKA?
- Ker je moštvena igra. Pomeni druženje, prijateljstva, sodelovanje več otrok z namenom doseganja
istega cilja, učenje pomaganja drugim, prevzemanja odgovornosti zase znotraj ekipe in naše za
ekipo.
DOLŽNOSTI UDELEŽENCA KOŠARKARSKE ŠOLE:
- redno obiskovanje treningov in tekem,
- spoštovanje soigralcev in trenerja,
- razvijanje ljubezni do športa in košarke.
NALOGE STARŠEV:
- izpolniti prijavnico, plačati članarino/vadnino,
- omogočiti otroku pravočasen prihod na trening,
- priskrbeti osnovno športno opremo (hlače, majica, športna obutev).
Mesečni prispevek za vadbo je 35 EUR. Položnico prejmete na naslov, ki ga boste navedli v tabeli.
Več informacij dobite na elektronskem naslovu ks@petrol.olimpija.com ali telefonu 031 362-586
(Srečko Bester).

KK Petrol Olimpija Ljubljana
Vojkova 100, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 234 88 00
Fax: 01 234 88 18
ks@petrol.olimpija.com

PRIJAVNICA
Spodaj podpisani __________________________, prijavljam otroka v Košarkarsko šolo Petrol Olimpija
na

GIMNAZIJI BEŽIGRAD (CENTRALNA KOŠARKARSKA ŠOLA)
Ime in priimek otroka:

Datum in leto rojstva otroka:
Domači naslov:
Poštna številka in kraj:
Šola, razred:
GSM otroka:
Ime in priimek očeta in GSM:
Ime in priimek mame in GSM:
Elektronski naslov:
S podpisom potrjujem in se obvezujem, da sem bil seznanjen s pogoji vpisa in da bom poravnal
mesečno članarino/vadnino v višini 35 € najkasneje do petnajstega v mesecu za pretekli mesec.
Pri vadbi bomo spoštovali navodila trenerja in mu dovolili nemoteno opravljati svoje delo.
Predhodno ga bomo obveščali o boleznih ali morebitnih poškodbah, ki bi lahko vplivale na vadbo
ali na poslabšanje zdravstvenega stanja. Za primere poškodb bomo poskrbeli za nezgodno
zavarovanje. Razumemo, da naš otrok vadi na lastno odgovornost.
Soglašamo, da se izpolnjene osebne podatke uporablja za namene obveščanja in objavljanja na
spletnih straneh in portalih košarkarskega kluba Petrol Olimpija.
V ____________________, dne______________
Podpis: _________________

KK Petrol Olimpija Ljubljana
Vojkova 100, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 234 88 00
Fax: 01 234 88 18
ks@petrol.olimpija.com

