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Po sklepu IO MRNTZ Ljubljana, Medregijska namiznoteniška zveza Ljubljana  

razpisuje 
 

ŠPORTNI TABOR MRNTZ LJUBLJANA 2019 
V LOGATCU, 

 
od nedelje, 25. 8. do petka, 30. 8. 2019. 

 
 
DATUM, URA, LOKACIJA:  
Zbor: v nedeljo, 25. 8. 2019 ob 10.00 uri  
Zaključek:  v petek, 30.8.2019 do 14.00 uri  
Lokacija: Gostišče Jeršin, Cankarjeva ulica 1, Logatec 
 
PRAVICA UDELEŽBE:  
Tabora se lahko udeležijo vsi igralci in igralke, klubov članov MRNTZ Ljubljana ter člani 
ostalih partnerjev tabora. 
 
CENA: 
1. Šporni tabor, celotni program s treningi, prenočitvijo in prehrano - 30,00 eur/dan, 

skupaj 150,00 eur.  
2. Športni tabor, dnevni program, vključen le trening in dnevni program tabora – 

12,00 eur/dan, skupaj 60,00 eur 
3. Turistična taksa 2,00 eur/nočitev se plača direktno v gostišču Jeršin. 

 
    SOFINANCIRANJE PROGRAMA:  

MRNTZ Ljubljana bo sofinancirala plačilo strokovnega kadra. 
 
    SPANJE IN PREHRANA:  

1. Udeleženci celotnega športnega tabora imajo spanje in hrano zagotovljeno za ves 
čas bivanja.  

2. Za udeležence dnevnega programa športnega tabora, ki ne bodo spali v gostišču 
Jeršin, je možen dogovor za dnevno prehrano. 

 
PREVOZ:  
Vsi udeleženci sami poskrbijo za prevoz na tabor in domov. 

 
 



 
 
 
 
PROGRAM TABORA:  
- 2x dnevno trening, 
- tekmovanja, 
- igre z žogo, 
- plavanje, 
- druga animacija. 
Tisti, ki ne prenočujejo, se morajo treningov udeleževati redno, pod istimi pogoji kot tisti, 
ki stanujejo organizirano v gostišču Jeršin.  
 
OPREMA: 
- oprema za aktivnosti v dvorani in na prostem, 
- kopalke, 
- osebni dokument, 
- zdravstveno izkaznico. 
 
PRIJAVA: 
Prijava je preko SPLETNE PRIJAVNICE (klik na povezavo), zadnji rok za prijavo je 15. 
avgust 2019. 
 
Na prijavi obvezno navedite ali bodo igralci bivali v Gostišču Jeršin, vpišite poimenski 
seznam tistih, ki bodo bivali v Gostišču Jeršin  in tistih, ki bodo koristili le obroke 
prehrane v Gostišču Jeršin!  
 
PLAČILO: 
Prijava na tabor je upoštevana ob plačilu akontacije 20,00 eur (za oba programa), ki jo v 
primeru odpovedi po 20.8.2019 ne vračamo.  
 
Račun boste prejeli po plačilu akontacije zato nam posredujte tudi ustrezne podatke za 
plačilo (posameznik ali klub). 
 
PODATKI ZA PLAČILO:  
Naziv: Medregijska namiznoteniška zveza Ljubljana  
Naslov: Ob dolenjski železnici 50, 1000 Ljubljana                       

  
TRR pri NLB: SI56 0205 8025 6186739 
Namen: Ime udeleženca ali društva 

Sklic: 2019 

Rok plačila: 20. 8. 2019 
 
Dodatne informacije o poteku in izvedbi priprav boste prijavljeni prejeli po koncu 
prijav.  
 
Več informacij o poletnih pripravah lahko dobite pri g. Darku Maliču, 
malic.darko22@gmail.com ali 041 423 670    
 
Športni pozdrav! 

 
Aleksander Rozman,  
predsednik 

        

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-1uzRtEx1BmeZElO5IemhIuITMGmkPJ0ukOZrvUfPRm68_g/viewform?vc=0&c=0&w=1
mailto:malic.darko22@gmail.com

