


Športni 
Hotel Planica

Že četrtič, za konec sezone organiziramo poletno šola karateja v Nordijskem centru Planica, kjer 
bomo imeli nekoliko intenzivnejši režim treningov in pester program vadbe ter ostalih dejavnosti. 

Zadeva bo potekala od petka, 22.6. do prazničnega ponedeljka 25.6.2018.

Tako kot lani bodo vadba in aktivnosti prilagojene vsem starostnim skupinam in vsem stopnjam 
znanja v karateju, zato ste vabljeni tudi začetniki, ki boste imeli priložnost vaditi z različnimi 

inštruktorji. Letos bomo poskušali popestriti program z organizacijo koristnih predavanj na temo 
športa, ki bodo namenjena vsem obiskovalcem.

Kot je običaj na tovrstnih karate dogodkih, bodo poleg treningov karateja potekale tudi 
(ne)obvezne in(ne)organizirane družabne aktivnosti, kot so turnir v namiznem tenisu, odbojka, 

košarka, nogomet, jutranji jogging in famozna igra, tako imenovana „guza“, ki je v prejšnjih letih 
zasvojila kar nekaj udeležencev. Omenjenih družabnih aktivnosti se lahko udeležijo vsi prisotni –

torej tudi starši, spremljevalci in simpatizerji. 

Vsi obiskovalci imajo prosto uporabo savne in fitnessa.



Program Aktivnosti

Petek, 22.6.18
12.00 – prihod in namestitev
12.30 – kosilo
17.00 – trening 1
19.15 – večerja

Sobota, 23.6.18
6.00 – jogging Tamar (neobv.)
8.00 – zajtrk
10.00 – trening 2
12.30 – kosilo
17.00 – trening 3
19.15 – večerja

Nedelja, 24.6.18
6.00 –jogging Tamar (neobv.)
8.00 – zajtrk
10.00 – trening 4
12.30 – kosilo
17.00 – trening 5
19.15 – večerja

Ponedeljek, 25.6.18
6.00 – jogging Tamar (neobv.)
8.00 – zajtrk
9.00 – trening 6
11.00 - odhod



PRIHOD in NAMESTITEV
Prihod in namestitev je v petek 22.6.2018, zbor vseh udeležencev je ob 12.15, 

kjer bomo predstavili program šole.

Vsi udeleženci naj imajo s seboj zdravstveno izkaznico, osebni dokument in 

urejeno zavarovanje. Odhod je v ponedeljek, 25.6.2018 ob 11.00.

CENA PROGRAMA (3 nočitve, polni penzion, tur.taksa)

Namestitev v hotelu znaša 125,00 EUR za odrasle in 100,00 EUR za otroke do 
12 let. Rezerviranih je 35 mest.

Namestitev v depandansi znaša 100,00 EUR za odrasle in 80,00 EUR za otroke 
do 12 let. Na voljo imamo 25 mest. 

Ker so se letos cene namestitve nekoliko podražile smo se odločili za nižjo 

ceno za udeležbo na treningih, ki znaša 30 EUR. Drugi družinski član 20 EUR. 

Tretji družinski član trenira brezplačno.

REZERVACIJA IN PLAČILO

Prijavite se lahko do 15.5.2018 s klikom na sliko> 

Prosimo, da prijavo izpolni vsak udeleženec posamično (tudi otroci). Po 

opravljeni prijavi boste po elektronski pošti dobili izračun oz. obvestilo o 

plačilu na podlagi katerega izvedete plačilo.

Plačilo se nakaže na TRR Karate kluba Tora: SI56 1010 0003 7937 956 , 

namen: „ime in priimek udeleženca“ – Planica 2018

Plačilo izvedete do 30.5.2018 - s tem je rezervacija potrjena.

Opozorilo: Zaradi prisotnosti drugih športnikov imamo v NC Planica 

zagotovljenih 60 mest. 

https://goo.gl/forms/0MVw2MsjJauwyDug2

