
 

 

 

 

  

 

 

 

POLETNI ODBOJKARSKI KAMP LJUBLJANA 

DVORANA MAKSA PEČARJA 

 
Vsebina: Šport Ljubljana v sodelovanju z ljubljanskimi odbojkarskimi klubi organizira ODBOJKARSKI KAMP LJUBLJANA, ki je 

namenjen deklicam in dečkom od 8. – 14. leta starosti. Odbojkarski kamp je namenjen športno aktivnim otrokom, ki 
že trenirajo odbojko, kakor tudi vsem, ki bi si želeli narediti prve odbojkarske korake. Poleg treningov odbojke v 
telovadnici in odbojke na mivki, bodo deklice in dečki imeli še ostale športne aktivnosti: igre z žogo, osnove atletike, 
osnove gimnastike, pohodništvo, plezanje, plavanje- kopališče Kodeljevo, zabavne animacije. 

 

Program bo v času poletnih počitnic: 24.AVGUST do 28. AVGUST 2020  

Ura:  od 8:00 – 16:00 (dodatno varstvo od 7:30 – 8:00 in od 16:00 – 16:45). 

Cena: Redna cena: 135,00 EUR; v primeru plačila do 24.7.2020 je cena 120,00 EUR 
v ceni je upoštevan DDV. Cena vključuje dnevno animacijo, treninge, uporabo športnih objektov, vstopnino na 
kopališče, malico, kosilo in varstvo. 

         
 

V PRIMERU SLABEGA VREMENA SE DEJAVNOSTI NA PROSTEM NADOMESTIJO Z VSEBINAMI V DVORANAH. 

 
Zaključek prijav in rok plačila je 10 dni pred pričetkom programa oziroma do zapolnitve prostih mest. 
Število vpisnih mest je omejeno. Minimalno število prijavljenih je 20 udeležencev. V primeru nezadostnega števila prijav si 
pridržujemo pravico, da program odpovemo, najkasneje 7 dni pred pričetkom programa.  Pridružujemo si pravico do prilagoditve 
oziroma spremembe ali odpovedi programa v povezavi z ukrepi Vlade RS in NIJZ glede COVID-19.  
 
Izpolnjeno in podpisano prijavnico pošljete po e-pošti na naslov: odbojkarskikamp.ljubljana@gmail.com 

DEJAVNOSTI NA PROSTEM: osnove atletike na stadionu, igre z žogo na zunanjih športnih igriščih, spretnostni 
poligoni, orientacijski pohod po Krajinskem parku Rašica, raziskovanje v gozdu, beach volley, plavanje. 
 
DEJAVNOSTI V DVORANI: odbojka, plezanje, štafetne igre, spretnostni poligoni, osnove gimnastike. 
 
Lokacija:   Dvorana Maksa Pečarja, Črnuška 9, 1000 Ljubljana. 
 
Največja in najmodernejša dvorana za odbojko v Ljubljani (tri velika in tri mini odbojkarska igrišča, plesna dvorana, 
borilnica, plezalna stena. Zunanja igrišča za odbojko, košarko, nogomet, atletsko stezo in različna multifunkcijska 
igrala, igrišča za odbojko na mivki RIC Sava, Kopališče Kodeljevo, Krajinski park Rašica. 
 
 
PLAČILO:  
znesek nakažete TRR: JZ ŠPORT LJUBLJANA, Celovška 25, Ljubljana 

SI56 0126 1603 0721 152 in sklicno številko 77777- 2300. Kot plačnika navedite ime in priimek udeleženca! 

Namen: odbojkarski kamp Ljubljana, ime in priimek otroka. 

INFORMACIJE:  info@sport-ljubljana.si , telefon  030 345 779. 

Celovška cesta 25  
1000 Ljubljana   
T: 01 430 68 45   
E: info@sport-ljubljana.si 
www.sport-ljubljana.si  
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