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Športno društvo Tabor 69 Vižmarje-Brod, Na gmajni 1, 1133 Ljubljana-Brod 
Davčna številka: 46371354, Matična številka: 5096430, TRR pri NLB d. d.: SI56 0203 2001 0659 091 

 

 

 

NOGOMETNE PRIPRAVE  

UMAG (Hrvaška) – 4. do 7. 3. 2023 
 

za selekcije U-10, U-11, U-12, U-13, U-15, U-17 in U-19 
 
 

Cena priprav: 240,00 EUR na igralca   

 

Plačilo: do 15. februarja 2023 

 
Plačilo je možno tudi v treh obrokih in sicer:  1. obrok – do 15. decembra 2022 

     2. obrok – do 15. januarja 2023 

     3. obrok – do 15. februarja 2023 
 
Možnosti plačila: v času uradnih ur ali na TRR št. SI56 0203 2001 0659 091, odprt pri NLB d. d.. 

Namen: Umag 2023 za (ime igralca)   Sklic: 00 2023-3 

  
Cena 4-dnevnega paketa s tremi nočitvami vključuje: 

 nastanitev s polnim penzionom v hotelu GARDEN ISTRA 4* (ob obroku vključena navadna 

voda in brezalkoholne pijače) 
 turistično takso 

 avtobusni prevoz  
 uporabo bazena in fitnesa (po predhodnem dogovoru) 

 uporabo nogometnega igrišča za treninge in tekme 
 uporabo sobe za sestanke in video analize ter wi-fi 

 organizacijo prijateljskih tekem, prevoz na treninge in tekme ter kritje dela sodniških stroškov. 

 
Izpolnjeno prijavnico je potrebno oddati trenerju ali skenirano s podpisom poslati na e-mail: 

nkarnetabor69@gmail.com   najkasneje do 1. 2. 2023. 

__________________________________________________________________________ 
 
 

NOGOMETNE PRIPRAVE  2023 - PRIJAVNICA 

Podpisani/a _________________________________________________________ prijavljam svojega 

otroka, ______________________________________________, rojenega _____________________, 

na nogometne priprave v Umagu od 4. 3. do 7. 3. 2023.  

Strinjam se, da na priprave odpotuje v organizaciji ŠD Tabor 69 Vižmarje-Brod - NK Arne Tabor 69. 
Obvezujem se, da bom prispevek poravnal/a v navedenem roku in da bom poskrbel/a za zdravstveno 
zavarovanje otroka. Po prijavi je možna odpoved le v primeru poškodbe oz. bolezni ob predložitvi 

zdravniškega opravičila. 
 

Ljubljana, _____________________ 

 

Podpis starša oz. zakonitega zastopnika        Podpis igralca 

_______________________________        ________________________         

http://www.arne-tabor69.si/
mailto:nkarnetabor69@gmail.com

