
        
 

 
Prireja v času šolskih počitnic 

ZAČETNI IN NADALJEVALNI TENIŠKI TEČAJ ZA OTROKE 
 
V športnem društvu Teniški klub Vojnik želimo v prihodnje  spodbujati predvsem  mlade 
člane pri športnih aktivnostih in jim s tem omogočati aktivno preživljanje prostega časa. Na 
pobudo članov teniškega kluba in staršev občine Vojnik, smo pripravili program za starostne 
kategorije vadbene skupine za otroke od 6 let do 20 let, v času šolskih počitnic: 
 
Možni Termini izvajanja vadbene skupine:      

*Izbrani bodo termini z minimalno udeležbo 6 tečajnikov. 
 

o 1 teden v Juliju   od 04.07.2011 do 08.07.2011  
o 2 teden v Juliju   od 11.07.2011 do  15.07.2011 
o 3 teden v Juliju   od 18.07.2011 do 22.07.2011 

 
Časovni okvir izvajanja vadbene skupine: 10 šolskih ur 

o Od Ponedeljka  do Petka  od 8:00 – 10:00 h 
 
Ob zaključku tečaja bodo mladi lahko pokazali svoje pridobljeno znanje prav tako bodo vsi 
udeleženci prejeli praktične nagrade in diplomo o opravljenem tečaju.  
 
Udeležba: 
 

o Počitniški program tečaja je ocenjen v skupni vrednosti 80 eur na udeleženca.  
o Program bo delno sofinancira Občina Vojnik tako cena tečaja znaša 20 eur.  
o Udeležba je na lastno odgovornost in se potrdi s prijavnico! 

 
Prijave na vadbeno skupino začetnega in nadaljevalnega tečaja Tenisa  za otroke zbiramo 
najkasneje do Petka 24.06.2011 po elektronski pošti ali telefonsko. Prijavnico, tečajnik 
prinese izpolnjeno in podpisano s strani staršev / skrbnikov na dan pričetka tečaja. Zbiramo 
tudi prijave za izvedbo začetnega in nadaljevalnega 10 urnega tečaja tenisa za odrasle. O 
izvedbi tečaja za odrasle bo naknadna objava. *minimalna udeležba 6 tečajnikov 

 
email: tenisklub.vojnik@gmail.com      

gsm:  031-878-547 Simona Matko * po 15uri 

gsm: 031-860-804 Peter Počivalšek  

priloga: Prijavnica za udeležbo 

     
 
01. Junij, 2011           Teniški klub Vojnik 



        
 

 
PRIJAVNICA ZA TEČAJ TENISA V ČASU ŠOLSKIH POČITNIC 2011 

 
 
Ime in Priimek tečajnika:  ____________________________________________ 
 
Rojen/a: (datum, kraj) ____________________________________________ 
 
     
Se želim udeležiti: *obkroži  

o ZAČETNEGA  

o NADALJEVALNEGA  
 

tečaja tenisa vadbene skupine za otroke od 6 let do 20 let: 
 
V terminu:  * Obkroži: Izbrani bodo termin z minimalno udeležbo 6 tečajnikov. 
 

o 1 teden v Juliju   od 04.07.2011 do 08.07.2011  

o 2 teden v Juliju   od 11.07.2011 do  15.07.2011 

o 3 teden v Juliju   od 18.07.2011 do 22.07.2011 
   
GSM:     
E-mail:   
Naslov doma:    
Ime in Priimek staršev / skrbnikov:   
 
 
Kraj in datum: __________________    
 
Podpis staršev / skrbnikov: _____________________________________________ 
 
 
   
 
Počitniški program tečaja je ocenjen v skupni vrednosti 80 eur na udeleženca. Program bo delno 
sofinancirala Občina Vojnik tako cena tečaja znaša 20 eur. Udeležba se potrdi s prijavnico in je 
na lastno odgovornost! Starši, skrbniki dovoljujejo objavo slik tečajnikov. 


