
        
 

 

prireja v času poletnih šolskih počitnic 

 

TENIŠKI TEČAJ ZA OTROKE 
 
Na pobudo članov teniškega kluba Vojnik in staršev občine Vojnik bomo letos že četrto sezono 
zapored izvajali teniške tečaje za otroke od 6 do 14 let, v času poletnih šolskih počitnic: 
 
Možni termini izvajanja tečaja:      

*Izbrani bodo termini z minimalno udeležbo 6 tečajnikov. 

 
o 1 teden v Juliju   od 01.07.2013 do 05.07.2013  
o 3 teden v Juliju   od 15.07.2013 do 19.07.2013 
o 4 teden v Juliju   od 22.07.2013 do 26.07.2013 
o Predvideni termini tudi v mesecu avgustu. 

 

Časovni okvir izvajanja tečaja: od ponedeljka  do petka  od 8:00 do 10:00 ure ( skupaj 10 ur) 
 
Ob zaključku tečaja udeleženci prejmejo diplomo o opravljenem tečaju.  
 
Udeležba: 
 
Prijave za termin v 1. tednu julija zbiramo najkasneje do petka 28.6.2013 po elektronski pošti ali 
telefonsko. Za ostale termine pa najkasneje do petka pred začetkom tečaja. Udeležba je na lastno 
odgovornost in se potrdi s prijavnico!   
 
Prispevek za tečaj znaša 30 eur.  
 

 
Elektronska pošta: tenisklub.vojnik@gmail.com      

gsm: 031-860-804 Peter Počivalšek  

gsm:  031-878-547 Simona Matko  

 

priloga: Prijavnica za udeležbo - tudi na spletni strani http://www.mojaobcina.si/vojnik/ 

Utrinke preteklih sezon si lahko ogledate tudi na https://www.facebook.com/tenisklubvojnik 
 
     
 

16. Junij, 2013          Teniški klub Vojnik 
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PRIJAVNICA ZA TEČAJ TENISA V ČASU ŠOLSKIH POČITNIC 2013 
 
 
 

(ime in priimek starša/ skrbnika) 

 

prijavljam  

 
( ime in priimek udeleženca tečaja) 
 

rojen/a: (datum ) ____________________________________________ 
 
     

na tečaj tenisa za otroke od 6 do 14 let, v času poletnih šolskih počitnic v terminu: 
 

* Obkroži: Izbrani bodo termin z minimalno udeležbo 6 tečajnikov. 
 

o 1 teden v Juliju   od 01.07.2013 do 05.07.2013  

o 3 teden v Juliju   od 15.07.2013 do 19.07.2013 

o 4 teden v Juliju   od 22.07.2013 do 26.07.2013 

o Predvideni termini tudi v mesecu avgustu. 

 

Kontaktni podatki:   

 

GSM:     

E-mail:   

Naslov doma:    

 
Prispevek za tečaj znaša 30 eur.  
 

 
 

Kraj in datum:     Podpis staršev / skrbnikov:  
 
 

Počitniški program tečaja je ocenjen v skupni vrednosti 80 EUR na udeleženca. Program delno 
sofinancirala občina Vojnik tako prispevek tečaja znaša 30 EUR na udeleženca. Udeležba se potrdi s 
prijavnico in je na lastno odgovornost! Starši, skrbniki dovoljujejo objavo slik tečajnikov. 


