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Športni tabor Ošven
Spoštovani,
v Judo klubu Ravne na Koroškem bomo tudi to poletje na turistični kmetiji Ošven pod Uršljo goro
organizirali športni tabor. Otroci bodo skozi različne športne in miselne aktivnosti spoznavali judo,
naravo in se seveda družili, zabavali ter aktivno preživljali počitniški čas.
KJE:

Turistična kmetija Ošven

KDAJ:

Od ponedeljka, 25. julija, do četrtka, 28. julija 2022

KDO:

Otroci rojeni med 2011 in 2015

STROŠKI:

Cena tabora je 115 € in vsebuje 3 x polni penzion na turistični kmetiji Ošven ter vse
aktivnosti. 2 ožja družinska člana imata vsak 15 % popusta.

PRIJAVA:

Prijavo uredite najkasneje do petka, 22. 7. 2022 preko spletnega obrazca:
https://forms.gle/rsVCSrREjBiumgec6

PRIHOD:

Prosimo, da starši otroke sami pripeljete do TK Ošven v ponedeljek med 16.00 in
17.00. Če nimate prevoza, nam to sporočite najkasneje do petka, 22. 7. 2022.

ODHOD:

Po otroke lahko pridete v četrtek ob 16:00.

S SABO IMEJTE:
Športna oblačila:
 trenirka
 kratke hlače (2x)
 majice (5x)
 nogavice (5x)
 spodnje perilo (5x)
 kopalke
 pulover
 dolge hlače
 vetrovka ali softshell

Obutev:
 športni copati (primerni za tek - ne z
ravnim podplatom)
 nizki pohodni čevlji ali treking obutev
(za pohod na Uršljo goro)
Drugo:
 2 brisači
 pribor za osebno higieno
 brisača za kopanje
 bidon za vodo
 kapa na šilt

Tablice in ostale elektronske naprave naj ostanejo doma. Telefone bomo vaditelji
otrokom pobrali, dobili jih bodo enkrat dnevno za 30 minut, da bodo lahko poklicali
domov.

AKTIVNOSTI:








Preživetje v naravi (kurjenje ognja, kuhanje, postavitev bivaka, ...).
Tekmovanje v orientaciji po gozdu.
Večer ob ognju, noč v bivaku.
Pohod na Uršljo goro.
Športne igre in kopanje na Ivarčkem jezeru.
Druženje in zabava.
Spoznavanje življenja in živali na kmetiji.

INFORMACIJE:
Robert Mesarič: 031 824 185
Gorazd Pandel: 041 450 200
judoravne@gmail.com

Robert Mesarič,
JK Ravne na Koroškem

