Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši!

Zavod za šport Ptuj, organizira med letošnjimi zimskimi
počitnicami, za učence ptujskih šol (1., 2., 3. in 4. razred),
možnost športnega preživljanja prostega časa. V času od
ponedeljka, 20., do petka, 24. februarja 2017 od 7.00 do
15.00 ure, bo na voljo strokovno vodena vadba
(ustvarjalnice, cirkuška animacija, športne animacije,
družabne
igre,
motorične
igre,
zabavne
vsebine,
spoznavanje košarkarske igre in druženje s priljubljenim
Lipkom), ki bo potekala v Športni dvorani Mladika in ostalih
prostorih na Mestnem stadionu Ptuj, pod vodstvom
vaditeljev iz RUD Eleje (brata Malek) in strokovnih delavcev
iz Košarkarske zveze Slovenije. Vse aktivnosti so za otroke
brezplačne.
POGOJ ZA UDELEŽBO JE PREDHODNA PRIJAVA!

Za dodatne informacije lahko pokličete
na telefonsko številko: 051-310-009
(Boštjan Zemljarič – vodja športnih programov).
Vljudno vabljeni!
Izpolnjene prijavnice oddajte na svoji šoli razrednikom,
do petka, 17. februarja 2017, najkasneje do 10.00 ure.

CIRKUŠKA ANIMACIJA
Animacija z vsemi žonglerskimi
pripomočki, učenje.
USTVARJALNICE
Na voljo bodo najrazličnejši materiali
za ustvarjanje najrazličnejših izdelkov,
zimska in počitniška tematika, vse kar si
otroci izdelajo, si odnesejo domov.
ŠPORTNA ANIMACIJA
Predstavitev športov, prilagojena
pravila, spoznavanje manj znanih športov.
DRUŽABNE IGRE
Igre, ki jih otroci poznajo in igre naše
mladosti.
MOTORIČNE IGRE
Na voljo bodo pripomočki za
razvijanje motoričnih in miselnih procesov.
TEMATSKI ŠPORTNI DAN
Skupaj z otroci, bomo ustvarjali športne
dneve, igra, turnir, organizirano.
ZABAVNI DEL
Obisk okoliških športnih objektov, igrala,
park,…
Spoznavanje košarkarske igre
in druženje s priljubljenim Lipkom.

Datum:
PRIJAVNICA IN SOGLASJE STARŠEV

Strinjamo se, da se moj
otrok

,

udeleži navedenih
dejavnosti v času zimskih počitnic
od ponedeljka, 20. 2. 2017 do petka, 24. 2. 2017
od 7.00 do 15.00.
Opomba*: Vsi otroci potrebujejo športno opremo in čiste športnecopate. Za
otroke bo vse dni organizirana malica (sendvič, voda in sadje).

Osnovna šola:

Ime in priimek starša:

Naslov:

Telefon za kontakt:

Podpis staršev:

