
Ugasnimo ekrane, vključimo 
gibanje, začutimo naravo!

OLIMPIJSKI 
ŠPORTNI TABOR 
S FOKSIJEM
Za otroke 1.–5. razreda

PRIJAVNICA

Otrok __________________________________________________

Datum rojstva _________________ Telefon/GSM _____________

Naslov _________________________________________________

E-mail _________________________________________________

Ime in priimek starša/skrbnika  

 _______________________________________________________

OTROKOVA ŠPORTNA ZNANJA (obkrožite) 

Plavanje:  a)  PLAVALEC b) NEPLAVALEC

Rolanje:    a)  Otrok ROLA  b)  Otrok NE ROLA  

Vožnja kolesa:  a) Otrok VOZI KOLO  b)  Otrok NE VOZI KOLESA 

Ostala športna znanja:  ___________________________________

IZPOSODITI SI ŽELIM ŠPORTNO OPREMO (obkrožite in vpišite) 

a)  KOLO  (višina otroka v cm)  ______________________________

b)  ROLERJE  (velikost noge)  _______________________________

POSEBNOSTI (zdravstvene, prehranske, strahovi, omejitve,...)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

PLAČILO (obkrožite)             a)  1 obrok   b) 2 obroka

Prijavnico pošljite na naslov EKSTREM d.o.o, 
Obrtna cona 21, 1370 Logatec  ali skenirano na  
rene.mlekuz@extrem.si in poslali vam bomo položnico. 
Število mest je omejeno na 100 otrok.

OPOZORILO: S podpisom soglašam, da se moji osebni podatki 
obdelujejo in hranijo izključno za izvedbo Olimpijskega tabora, 
da sem seznanjen s tem,  da vplačane akontacije ne vračamo in 
da skupinske fotografije prijavljenih uporabijo za predstavitev 
tabora, ki ga za OKS izvaja športno rekreativno društvo Extrem.

Podpis staršev ali skrbnika  _______________________________

Spletna prijava na tabor.olympic.si/prijavnica



5 DNI ŠPORTA, NARAVE IN OLIMPIZMA

V obdobju družbenih omrežij, pametnih telefonov 
in računalniških igric, so vse bolj pogosto vidne 
posledice pomanjkanje gibanja, socializacije 
in medsebojnih odnosov.

Z malimi koraki in željo po 
aktivaciji najmlajših smo 
prepričani, da je na dolgi rok 
mogoče premikati gore.

Zato OKS organizira
OLIMPIJSKI ŠPORTNI 
TABOR S FOKSIJEM

Otroci bodo v naravi skozi igro spoznali različne 
olimpijske športe, vsakega s svojo karakteristiko, 
zgodovino in izvorom. Spremljal jih bo tudi mojster 
zvijačnosti in športnik že od malih nog, lisjak Foksi. 
Tabor je primeren za otroke od 1. do 5. razreda 
osnovne šole, za katere bo skrbela strokovna ekipa 
z dolgoletnimi izkušnjami. Na taboru bodo otroke 
obiskali znani slovenski OLIMPIJCI, ki bodo z njimi 
preživeli športni dan.

KAJ BODO OTROCI 
PRIDOBILI Z OLIMPIJSKIM 
TABOROM?

•  spoznali bodo vrednote športa
•    spoznali bodo bistvo olimpijskih iger 

(solidarnost, vztrajnost, fairplay ...)
•   skozi igro bodo osvojili različne  

olimpijske športe
•   preživeli bodo aktivne počitnice
  v naravi in v dobri družbi
•   preko olimpijskih simbolov in njihovih barv 

bodo spoznavali celine, narode, običaje
•   srečali bodo vrhunske slovenske  

športnike olimpijce

KAJ VKLJUČUJE TABOR:

•   5x polni penzion in turistično takso
•    5 dni spoznavanja različnih olimpijskih športov
•   1x izlet v sodelovanju s Kranjsko Goro
•   1x majica Olimpijskega komiteja Slovenije
• 1x plišasta maskota Foksi
• darilna vrečka partnerjev
• priznanje ob zaključku kampa
• strokovno vodenje programa 
 s športnimi pedagogi in animatorji
• nezgodno zavarovanje

PROGRAM 

NED otvoritvena slovesnost
PON predstavitev evropskih športov
TOR predstavitev azijskih športov
SRE predstavitev ameriških športov
ČET predstavitev avstralskih športov
PET predstavitev afriških športov, ter zaključna 

prireditev s podelitvijo priznanj

Začetki vsakega 
dobrega športnika 
se začnejo z igro.

LOKACIJA: 
Kranjska Gora  

(Hostel Nika in Apartmaji Tina)

TERMIN: 
30. 6. – 5. 7. 2019  (5 dni)

CENA TABORA: 
285 €/otrok  

(10 % popusta na drugega otroka)

VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVE NA:
tabor.olympic.si

Za Olimpijski komite Slovenije - 
Združenje športnih zvez 

Olimpijski športni tabor s Foksijem 
izvaja športno rekreativno društvo 

Extrem

KONTAKT: 
051 486 068, rene.mlekuz@extrem.si 


