ŠPORTNI TABOR PREMANTURA 2020
S ŠD Sokol Bežigrad v Premanturo!
Zaradi izrednih razmer in negotove situacije smo prestavili letovanje v Poreču. Zdaj vam
ponujamo športni tabor v Premanturi med 9. in 15. avgustom.
Premantura je naselje, ki leži na skrajnem južnem delu Istre, 10 km jugovzhodno od
Pulja, v središčnem delu polotoka Kamenjak. Zaradi svoje izjemne lege, borovih gozdov
in prijetne klime se ljudje tja vedno radi vračajo. V njeni okolici najdemo najlepšo obalo
Jadranskega morja z neskončnim številom zalivov, čistim morjem, peščenimi plažami,
obkroženimi s prečudovitim mediteranskim rastlinjem, kar blagodejno vpliva na
vsakogar, ki se odloči del poletnih dni preživeti tam.
V neposredni bližini Premanture domuje tabor Narodnega doma, ki ponuja sproščeno
kombinacijo športnih in drugih aktivnosti, šotorjenja v naravi ter preživljanja prostega
časa v dobri družbi vrstnikov, prijateljev, družinskih članov in vseh drugih, ki se odločijo
del časa preživeti taboru. Čas se v taboru skoraj ustavi. V borovem gozdičku je
postavljenih več kot sto šotorov, jedilnica, klubski prostor, raznovrstna športna igrišča
in igrala za naše najmlajše. Udeleženci večino časa preživijo na prostem, ponoči pa spijo
v vodoodpornih šotorih, v katerih bo letos 150 popolnoma novih vzmetnic. Več na
https://narodnidom.si/o-taboru/ .

ŠPORTNI IN DRUŽABNI PROGRAM
Športna gimnastika in akrobatika
Športne igre
Vodne igre
Družabne igre
Umetniške delavnice
Internetni dnevnik
CENA:
Letnik 2006 in mlajši
Letnik 2005 in starejši
*Drugi otrok iz iste družine: 20 € popusta.

200,00 €
230,00 €

Cena letovanja vključuje:
- Bivanje s prehrano
- Program
- Material za delavnice
- Prevoz športnih rekvizitov
- Strokovno vodstvo
PRIJAVE
Rok za prijave je 3. julij 2020. Za prijavo šteje pravilno in popolno izpolnjena prijavnica.
Vsem staršem prijavljenih otrok bomo najkasneje teden dni pred odhodom po
elektronski pošti poslali obvestilo o poteku letovanja. Število mest je omejeno! V
primeru manjšega števila prijav se lahko cena poviša oz. termin letovanja odpade!

PRIJAVNICA PREMANTURA 2020
Ime in priimek:

Datum rojstva:

Številka veljavnega osebnega dokumenta:
Naslov:

Posebnosti (alergije, diete):

Ime in priimek enega od staršev ali skrbnika:

E-mail:

GSM:

Datum:

Podpis:

