
RAZGIBANO POLETJE V RADENCIH 2018 

PRIJAVNICA 
IME IN PRIIMEK OTROKA 

LETO ROJSTVA: 

NASLOV: 

VELIKOST MAJICE:     5-6    7-8    9-11 12-13     14-15  

IME IN PRIIMEK STARŠA/SKRBNIKA: 

TELEFONSKA ŠTEV STARŠA/SKRBNIKA: 

ZDRAVSTVENE OMEJITVE: 

 

PLAVALNI 
TEČAJ 

GOLF TEČAJ 
1. + 2.termin 

ŠOLA 
ODBOJKE TENIS TEČAJ 

(9.–13. 7.) 
1 (23.-27.7) 

2 (6.-10.8.) 
(30.7.-3.8.) (13.-17.8) 

(ustrezno obkrožite!) 

Izjava: 
 Zavodu za turizem in šport Radenci dovoljujem, da objavlja posamične in 

skupinske fotografije, videoposnetke in zvočne posnetke, na katerih je 
moj otrok,  za interno uporabo ter potrebe promocije v medijih in na 
internetni strani ZTiŠ Radenci. 

 S podpisom soglašam, da moj otrok na vseh aktivnostih sodeluje 
prostovoljno in na lastno odgovornost (vključujoč uporabo športnih 
objektov in rekvizitov) ter se s tem, v primeru poškodb, tudi uradno 
odpovedujem kakršnim koli odškodninskim zahtevkom zoper Zavod za 
turizem in šport Radenci, strokovnega športnega delavca ali uradno 
osebo. 

 Osebni podatki bodo uporabljeni za namene akcije Razgibano poletje v 
Radencih in bodo varovani v skladu z veljavno zakonodajo varovanja 
osebnih podatkov. 

 

Podpis starša/skrbnika: ___________________________ 

RAZGIBANO POLETJE V 
RADENCIH 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
INFO: 

ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI; Radgonska cesta 10, 9252 
Radenci; tel: 00 386 2  565 18 48, e – mail: zavod@ztsradenci.si, 

www.ztsradenci.si 

PRIJAVE: Turistična pisarna Radenci; tel: 00 386 2 565 18 89,  
 e - mail: info@zts.radenci.si 

V času poletnih počitnic se šoloobveznim otrokom »zgodi » 
veliko prostega časa. Da pa ga ne bi preživljali iz dneva v 
dan, jim prosti čas želimo zapolniti s prostočasnimi aktivnosti. 
Mlade želimo vzpodbuditi k druženju, spoznavanju novih 
sovrstnikov in k utrjevanju ter ohranjanju dobrega psihičnega 
in telesnega počutja v dolgih poletnih dneh, ko ni treba 
razmišljati o šolskih obveznostih. ZTIŠ Radenci pripravlja 
prireditve in akcije pod skupnim sloganom »razgibano poletje 
v Radencih«, ki bodo trajale od julija do avgusta. Športne 
aktivnosti izvajajo ustrezno strokovno usposobljeni oz. 
izobraženi strokovni delavci. Organizator ne odgovarja za 
morebitno izgubo osebnih predmetov udeležencev. 

Prijave zbiramo v pisarni TIC Zavoda za turizem in 
šport Radenci, ki se nahaja na AP Radenci. Prijavnice 

lahko oddate med tednom od 9. do 16. ure ali v soboto 
od 9. – 13. ure. 



 

PLAVALNI TEČAJ - neplavalci 
 

Termalno kopališče Zdravilišča Radenci 

- plavalni bazen - 

od 9. do 13. julija 2018  

od 9:00 – 11:00 ure  

 prijave do pričetka tečaja 
 tečaj bo izveden, če bo prijavljenih vsaj 6 kandidatov  
 zadnji dan tečaja tečajniki opravljajo preizkus 

plavalnih sposobnosti za morskega konjička oziroma 
delfinčka  

 vsi udeleženci/ke prejmejo praktično darilo 
 cena 5-dnevnega tečaja znaša 40,00 EUR      

 
 

GOLF TEČAJ – začetni 1 + 2 
 

Golf igrišče Radenci  

1. termin: od 23. do 27. julija 2018  

2. termin: od 06. do 10. avgusta 2018  

od 9:00 – 11:00 ure 

 prijave do 16.7. oziroma do 1.8.2018 
 tečaj bo izveden, če bo prijavljenih vsaj 6 kandidatov  
 vsi udeleženci/ke prejmejo praktično darilo 
 opremo (žogice in palice) zagotovi organizator 
 cena 5-dnevnega tečaja znaša  40,00 EUR 
 presenečenje za starše (pripravlja ga golf igrišče) 
   

 
ŠOLA ODBOJKE NA MIVKI  

 
Igrišče pri Športni dvorani Radenci 

30. 7. do 3. avgust 2018  

od 17:00 – 19:00 ure  

 prijave do 23.7.2018 
 šola bo izvedena, če bo prijavljenih vsaj 10 

kandidatov  
 opremo (žoge) zagotovi organizator 
 vsi udeleženci/ke prejmejo praktično darilo 
 cena 5-dnevne šole: 40,00 eur  

 

TEČAJ TENISA - začetni 
 

Tenis igrišča Zdravilišče Radenci  

od 13. do 17. avgust 2018  

od 9:00 – 10:30 ure  

 prijave do 6.8.2018 
 tečaj bo izveden, če bo prijavljenih vsaj 6 kandidatov  
 opremo (loparji in žogice) zagotovi organizator 
 vsi udeleženci/ke prejmejo praktično darilo 
 cena 5-dnevnega tečaja znaša 40,00 EUR 
 

Izjava organizatorja: 
Športne aktivnost izvajajo ustrezno strokovno usposobljeni oz. 
izobraženi strokovni delavci. 

Organizator ne odgovarja za morebitno izgubo osebnih predmetov 
udeležencev. 

 


