POSTANI DEL KRIMOVE DRUŽINE!
ZAKAJ ROKOMET?

TOR in ČET: 15:20 – 16:05
KDAJ? ____________________________________

Ker je to kolektivna športna panoga, kjer se bodo dekleta poleg zabavnih
elementarnih iger in razvijanja osnovnih motoričnih sposobnosti, na zabaven način
lahko naučila osnovnih tehnik rokometne igre, pravil igranja MINI ROKOMETA
ter se spoznala tudi s številnimi drugimi športi, ki so koristni za njihovo zdravje in
dobro počutje. Hkrati bodo navezovala nova prijateljstva, se družila z vrstnicami
iz nekaterih drugih osnovnih šol, na katerih klub že dolga leta organizira tovrstno
vadbo. Večkrat letno organiziramo turnirje in festivale MINI ROKOMETA, na
katerih bomo pokazali, česa smo se naučili na naši vadbi. Dekleta se seznanjajo
tudi z zdravo mero tekmovalnosti, ki je v življenju še kako dobrodošla. Seveda v
okvirih pravil Fair-playa.

040-686-002
KONTAKT TRENERJA ________________________

Naše osnovno vodilo pa je: ZABAVA v duhu športa!

PRIDRUŽI SE NAM PRI ZABAVNI IGRI

MINI ROKOMETA 

Rokometni klub Krim Mercator vabi k vpisu interesne
dejavnosti – krožek ROKOMETA v okviru Rokometne šole

Krim Junior

KDO? dekleta od 2. do 5. razreda osnovne šole

NAŠA VADBA JE BREZPLAČNA!

DOBRODOŠLE!
Tel.: 040 686 002 (Anette) ali 070 619 578 (Matjaž)
E-pošta: rkkrim.junior@gmail.com,
Spletna stran: www.rkkrim.com

KAKO DO PRIJAVE?

Izpolnjeno prijavnico vrnete v šolo (prijava za interesne
dejavnosti) ali pa obiščeš našo spletno stran www.rkkrim.com/mlade

ROKOMETNA ŠOLA KRIM Junior – (rokometni krožek)
P R I J A V N I C A
Spodaj podpisani
(stars/skrbnik)________________________________soglašam,
da se (ime in priimek vadeče)____________________________________,
rojena __________________,
razred_____________OŠ________________________________
telefonska številka starša/skrbnika_____________________
telefonska številka za nujne primere 2__________________
e-pošta (za obvestila)_______________________________
vključi v rokometni krožek in da se bo udeleževala treningov, skladno z urnikom
šole ter tekmovanj v organizaciji Rokometne šole Krim junior.
Potrjujem tudi, da v kolikor bi pri svojem otroku opazil kakršne koli znake bolezni
ali poškodbe, se otrok vadbe ne bo udeležil ter bom trenerja ali klub o tem
nemudoma obvestil.
Datum:

podpis staršev

Opomba: Rokometni klub Krim Mercator si pridržuje pravico objave posameznih
fotografij in prispevkov, narejenih v okviru programa Rokometne šole
KrimJunior, ki bodo objavljene v publikacijah širšega javnega značaja.

RK KRIM Mercator
Rokometna šola Krim Junior
Vojkova cesta 100, 1000 Ljubljana
Tel.: 040 686 002 (Anette) ali 070 619 578 (Matjaž)
E-pošta: rkkrim.junior@gmail.com,
Spletna stran: www.rkkrim.com

