S AB L J A ŠK A ZVE Z A S LO V E N I J E

Sabljaški tabor Maribor 2017
Datum:

20. - 26. Avgust 2017

Kraj:

Hotel Bellevue Maribor

Nastanitev:

večposteljne sobe (sabljači), enoposteljne sobe (trenerji)

Obroki:

zajtrk, kosilo in večerja

Prevoz:

prevoz do tabora ni vključen, potrebno je zagotoviti lasten prevoz

Prihod:

nedelja, 20. Avgust – 10:00 pred recepcijo hotela Bellevue
(po namestitvi v sobe se tabor uradno prične s kosilom)

Odhod:

sobota, 26. Avgust (pred odhodom je na voljo zajtrk)

Cena:

300 €

Plačilo:

do petka, 18. Avgusta

Prijava:

od 5. Avgusta – do 18. Avgusta je z nakazilom zneska prijava uspešno oddana
Ob prihodu je potrebno dostaviti dokazilo o plačilu
Prosim prinesite ustrezen dokument, iz katerega bo razvidno, da je bil
znesek poravnan
Brez ustreznega potrdila je registracija neveljavna in udeležba na taboru ne bo
mogoča!
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S AB L J A ŠK A ZVE Z A S LO V E N I J E
Vsi udeleženci morajo imeti s sabo naslednje stvari:
Sabljaško opremo
Primerno obutev in oblačila za notranje in zunanje športne aktivnosti
Zaradi uporabe bazena je potrebno imeti s sabo kopalke in brisačo
Pripomočke za osebno higieno, kremo za sončenje itd.
Zaščito pred soncem: kapa, sončna očala
Čevlje/copate za uporabo v hotelu
Primerno obutev za notranje IN zunanje športne aktivnosti
Družabne igre
Informacije o športnih objektih:
Bazen je na razpolago v Hotelu Bolfenk
Dvorana 1: Jerebika (Hotel Bellevue)
Dvorana 2: Livka ( Hotel Bolfenk)
Informacije za veterane:
Veteranom je omogočeno, da se tabora udeležijo neodvisno.
Na voljo so naslednje ponudbe:
1x prenočitev, sabljanje, hrana – na dan/noč:
1x sabljanje, hrana – na dan:
1x sabljanje – na dan:

40 €

20€

10€
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