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7. TABOR DRUŠTVA ROKOMETNA ŠOLA SEBASTJANA SOVIČA – 

RK GORENJE VELENJE 
 

Spoštovani starši! 
 

Društvo Rokometna šola Sebastjana Soviča tudi letos zaključuje celoletno vadbo rokometa s 

tradicionalnim, že 7. poletnim rokometnim taborom, ki iz leta v leto doživlja množičnejši odziv ter 

postavlja visoke standarde tovrstnih udejstvovanj osnovnošolske mladine. Mlade športnike bomo tudi 

tokrat odpeljali na slovensko obalo in jim omogočili aktiven, zdrav in družaben začetek počitnic. 

 

Na rokometni tabor vabimo vse otroke od 1. do 9. razreda osnovne šole, ki v tem šolskem letu vadijo 

v naši rokometni šoli, ter tudi vse ostale rokometne navdušence, ki bi se želeli strokovno vodeno 

izpopolnjevati v rokometni igri, se družiti s sovrstniki in tkati nova poznanstva. 

 

Rokometni tabor v Pacugu pri Portorožu bo potekal v času od 23. do 26. junija 2017. Z 

avtobusom odpotujemo proti slovenski obali v petek, 23. 6. 2017, po končanem pouku, predvidoma 

ob 13.00, domov pa se vrnemo v ponedeljek, 26. 6. 2017, v večernih urah. 

 

Pacug pri Portorožu je miren, z zelenjem obdan zaliv med Fieso in Strunjanom, ki omogoča 

prijetno bivanje stran od mestnega vrveža. V dolini stojijo 7 bivalnih hišic ter glavni objekt z 

jedilnico in ambulanto. Za športne aktivnosti je na voljo večnamenski športni park z razsvetljavo. V 

neposredni bližini je lastna plaža s senco borovcev in platan. 

 

Z novo destinacijo rokometnega tabora smo uspeli nekoliko znižati stroške izvedbe programa, kljub 

temu da nam obstoječa infrastruktura omogoča še kvalitetnejše bivanje in vadbo. Cena za vadeče v 

našem društvu znaša 165 evrov, za zunanje udeležence pa 175 evrov. Za druge otroke iz iste 

družine je popust 20 evrov. Prosimo, da prvi obrok v višini 50 evrov poravnate ob prijavi, 

preostanek pa do dneva odhoda oziroma po dogovoru z vodjo tabora (041/333 987, Sebastjan Sovič). 

 

V ceno so vključeni: 

- avtobusni prevoz v Pacug pri Portorožu iz Topolšice, Šoštanja, Velenja, Arje vasi ter nazaj; 

- namestitev, posteljnina in turistična taksa v otroškem letovišču v Pacugu; 

3 X polni penzion s 5 obroki (zajtrk, malica, kosilo, malica in večerja); 

neomejene količine osvežilne pijače; 

uporaba športnih površin, opreme in rekvizitov; 

uporaba avdio-tehnične opreme v večnamenskih prostorih; 

celodnevna animacija, varstvo ter nadzor; 

stalna prisotnost zdravstvenega osebja in reševalca iz vode (zdravstvena izkaznica); 

- vsaj dva rokometna treninga dnevno in plavanje pod strokovnim nadzorom; 

- pester športni in razvedrilni program s Sebastjanom Sovičem, animatorji, trenerji; 

- ogledi znamenitosti slovenske obale; 

- družabni večeri (spoznavni večer, igre brez meja, kvizi, otroška diskoteka …); 

- majica 7. tabora Rokometne šole Sebastjana Soviča; 

- fotografije s tabora na USB-ključku (otroci naj jih imajo s seboj) in dnevno objavljanje 

dogajanja na taboru na naši Facebook strani; 

- še kakšno presenečenje … 

 

Vabimo Vas, da svojemu otroku omogočite 4 dni aktivnih in varnih poletnih počitnic z Rokometno 

šolo Sebastjana Soviča. Z nami bo Vaš športnik ob celodnevnih animacijah brezskrbno užival v 

rokometnih veščinah in plavanju pod vodstvom strokovno usposobljenih rokometnih in plavalnih 

učiteljev ter v prijetnem druženju s sovrstniki ob slovenski obali. 
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Če želite svojemu otroku zagotoviti udeležbo na rokometnem taboru, prosimo, da čim prej izpolnite 

priloženo prijavnico. Oddajte jo najkasneje do petka, 16. 6. 2017, trenerju pri vadbi ali pa jo z 

vsemi potrebnimi podatki pošljite po e-pošti na rs.sebastjana.sovica@gmail.com. Za ostale 

informacije lahko pokličete na 041 333 987 (Sebastjan Sovič). Najdete nas tudi na Facebook 

strani Društva Rokometna šola Sebastjana Soviča. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRIJAVNICA ZA 7. TABOR ROKOMETNE ŠOLE SEBASTJANA SOVIČA 

Svojega otroka prijavljam na rokometni tabor Sebastjana Soviča v Pacugu pri Portorožu 

od 23. 6. 2017 do 26. 6. 2017. 

IME OTROKA:  

PRIIMEK OTROKA:  

DATUM ROJSTVA:  

NASLOV:  

E-POŠTA (STARŠI):  

TELEFON (STARŠI):  

NAZIV ŠOLE:  

VELIKOST MAJICE 

(obkrožite): 116          128          140          152          164         M         L 

 
Z oddano podpisano prijavnico, ki je veljavna s plačilom 1. obroka do 16. 6. 2017, potrjujete: 

- otrokovo udeležbo na rokometnem taboru; 
- da soglašate z objavo fotografij in videoposnetkov s tabora; 
- da Vaš otrok nima bolezni, ki bi ogrožale njegovo življenje ob športnih aktivnostih; 
- da nas boste pravočasno obvestili o morebitnih posebnostih otroka (alergije, dieta …); 
- da Društvo Rokometna šola Sebastjana Soviča ne nosi odgovornosti za morebitne bolezni ali 

poškodbe otroka v času trajanja tabora; 
- da je za osebno prtljago ter vrednostne predmete, ki jih bo imel otrok s seboj, odgovoren 

sam. 
 
 
      Podpis staršev: __________________________ 

Hvala za razumevanje in športni pozdrav, 

       Društvo Rokometna šola Sebastjana Soviča  

 

Podrobnejši urnik dnevnih aktivnosti na taboru, seznam potrebščin ter točen čas odhoda bomo 

vsem prijavljenim posredovali pravočasno. 

 

Šoštanj, maj 2017 
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