
        
 

 

Prireja v času šolskih počitnic 
 TENIŠKI TEČAJ ZA OTROKE 

 
V športnem društvu Teniški klub Vojnik želimo v prihodnje  spodbujati tudi mlade člane pri 
športnih aktivnostih in jim s tem omogočati aktivno preživljanje prostega časa. Na pobudo 
članov 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: 
 
Razpisani termini izvajanja vadbene skupine:      

*Izbrani bodo termini z minimalno udeležbo 6 tečajnikov. Prednost imajo otroci iz občine Vojnik! 
 

o 1 teden v Juliju   od 02.07.2012 do 06.07.2012  
o 2 teden v Juliju   od 09.07.2012 do 13.07.2012 
o 3 teden v Juliju   od 16.07.2012 do 20.07.2012 

 

Tečaj obsega 10 ur od Ponedeljka  do Petka  od 8. ure do 10. ure. 
Prispevek za tedenski termin (10 ur) na udeleženca znaša 30 EUR. 

 
Ob zaključku tečaja vsi udeleženci prejmejo praktično nagrado in diplomo o opravljenem 
tečaju.  
 
Udeležba: 

o Sofinanciran počitniški program tečaja je ocenjen v skupni vrednosti 80 eur. 
o V primeru prostih mest znotraj termina možnost udeležbe tečajnika v vseh treh 

terminih. V enem terminu je lahko največ 12 tečajnikov. 
o Udeležba je na lastno odgovornost in se potrdi s prijavnico! 

 
Prijave za udeležbo zbiramo najkasneje do Petka 22.06.2012 po elektronski pošti ali 
telefonsko. Prijavnico, tečajnik prinese izpolnjeno in podpisano s strani staršev / skrbnikov na 
dan pričetka tečaja.  
 

email: tenisklub.vojnik@gmail.com      
gsm: 031-860-804 Peter Počivalšek  
gsm:  031-878-547 Simona Matko * po 15uri 

priloga: Prijavnica za udeležbo  
 
 
18. Junij, 2012        Teniški klub Vojnik



        
 

 
PRIJAVNICA NA TENIŠKI TEČAJ ZA OTROKE OD 6. let do 20. let  

V ČASU  ŠOLSKIH POČITNIC 2012 
 
 
 
Ime in Priimek staršev / skrbnikov  :  

 
Potrjujem udeležbo 

 
Ime in Priimek tečajnika:  
 
Rojen/a: (datum, kraj)  
     

na tečaj 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 02.07.2012 do 06.07.2012  

o 2 teden v Juliju   od 09.07.2012 do  13.07.2012 

o 3 teden v Juliju   od 16.07.2012 do 20.07.2012 
   
GSM:     
E-mail:   
Naslov doma:    
Ime in Priimek staršev / skrbnikov:   
 
 
 
 
Datum in kraj :      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 30 eur. Udeležba se potrdi s prijavnico in je 
na lastno odgovornost! Starši, skrbniki dovoljujejo objavo slik tečajnikov. 


