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Nogometni
tabor v
naravi

V nogometnem klubu DOL se zavedamo,
da živimo v časih, ko je zelo pomembno,
kako prosti čas preživljajo mladi. Mi se
trudimo, da je le-ta zapolnjen s športnimi
aktivnostmi, kolikor je le mogoče, v
naravi.
Druženje in komunikacija z vrstniki otroke
dodatno spodbuja h gibanju, vključevanju
in napredovanju v vseh prvinah. Otroci
pridobijo zavedanje, da je v sodelovanju
moč in znanje. Privzgojiti zdrav življenjski
slog mladim je odgovornost vseh nas,
starejših. Z lastnim zgledom lahko veliko
storimo za to, da bodo športno aktivni
tudi otroci.
Nogometni tabor V NARAVI je pravi
dogodek, kjer bo vaš otrok pridobil vse
omenjene prvine, ki so pomembne za
pravilen telesni in duševni razvoj.
Pripravili smo druženje, kjer bodo otroci z
gibanjem zaznavali in odkrivali svoje
zmožnosti, se preizkušali kaj zmorejo in
doživljali veselje in ponos ob razvijajočih
se sposobnostih in spretnostih. Predvsem
pa bodo gradili zaupanje vase.
Neuspešnih otrok NI! Vsi po vrsti bodo
dobili priznanje za svoj trud. Manj
uspešne bomo s kvalitetno ekipo
trenerjev spodbudili, jim posvetili več
pozornosti in prilagodili naloge. Otroci
bodo spoznali, da je z voljo in pomočjo
možno marsikaj doseči, priznanje jim bo
tako spodbuda za nadaljnji napredek.

Moto tabora ne bo tekmovanje kdo je
najboljši. Tekmovali bodo s samim seboj,
da bodo ponosni na svoje razvijajoče se
sposobnosti in gibalno znanje. Le tako
bodo postopoma postali spretnejši,
močnejši, hitrejši in bolj vzdržljivi. Naučili
jih bomo ceniti lasten napredek, da ga
bodo doživljali kot uspeh, ne glede na
dosežke vrstnikov in pohvalili njihovo
prizadevnost, ki jo bodo vložil v vadbo.
Potrudili se bomo, da bodo otroci dobili
občutek ugodja, varnosti, veselja in
dobrega počutja.
Otroci se bodo glede na svoje predznanje
izpopolnjevali v nogometni tehniki in
motoriki, osvajali znanje nogometne
taktike in pravil nogometa, osvajali
pravilen in usmerjen pristop k športni
vadbi. K vsemu temu smo dodali še
preživljanje prostega časa v naravi,
družabne igre, taborni ogenj, lov na skriti
zaklad, srečanje s kačami in plazilci in se
za zaključek poveselili na skupnem
pikniku z vami, starši.
Spanje bo organizirano na kraju samem.
Postavljen bo šotor neposredno poleg
naših prostorov, kjer imamo sanitarije,
kopalnico s tuši in umivalniki, ter
kuhinjskimi prostori. Za marsikoga bo
tabor prvo srečanje s spanjem na
prostem, vendar verjamemo, da bodo
otroci z izkušenim osebjem, ki bo
udeležencem na voljo 24 ur vseh pet dni,
uspešno rešili vsako, še tako veliko
zagato.
Vabljeni, da izpolnite elektronsko
prijavnico.

Število otrok, ki bodo lahko prespali na taboru je omejeno na 25.
V kolikor bo število prijav večje kot navedeno, je možnost, da otrok kljub temu
sodeluje v vseh dnevnih aktivnostih. Otroka pripeljete zjutraj na zajtrk in ga po
večerji prevzamete.

Termini nogometnega tabora
TERMIN 1: 26.-29.6.2018
za otroke MNŠ Dolsko in Dol, ter za otroke U8 (2010, 2011 in 2012)
TERMIN 2: 20.-24.8.2018
za otroke U15 in U13 (2004, 2005, 2006 in 2007)
TERMIN 3: 27.-31.8.2018
za otroke U11, U10, U9 (2008, 2009 in 2010)

Cena nogometnega tabora je 130 €
V ceni so všteti vsi stroški od organizacije namestitve, osebja (prisotno 24 ur) in
prehrane (zajtrk, dopoldanska malica, kosilo, popoldanska malica in večerja).
Kosilo in večerja bo po dogovoru z lokalnim gostincem pripeljana na našo
lokacijo in postrežena udeležencem. Ravno tako je v ceni zajeta vaša udeležba
na zaključnem pikniku, kjer boste skupaj z otroci okušali dobrote z žara.

Dodatne informacije

Prijavna forma:

Za vsa dodatna vprašanja se lahko obrnete na:
T: 041 433 188 (Boštjan Guček)
E: klub.nkdol@gmail.com
NK DOL,
Zaboršt pri Dolu 90,
1262 Dol pri Ljubljani

goo.gl/NBUzaZ

Pridružite se nam na Facebooku!
Za vaše tekoče informiranje smo odprli posebno stran na Facebook-u:
@nogometnitaborvnaravi, kjer vam bo na voljo še veliko dodatnih informacij.

