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POLETNE SABLJAŠKE PRIPRAVE SABLJAŠKE ZVEZE SLOVENIJE 

»POHORJE 2016« 

20. – 30.8.2016 

PREDSTAVITEV 

Sabljaška zveza Slovenije bo v letu 2016 organizirala poletne priprave za vsa tri orožja, na katere so 

izrecno vabljeni vsi A in B reprezentanti v sezoni 2015/16. Priprave so odprtega tipa in so namenjene 

vsem sabljačem, članom SZS, starejšim od 8. let.   

Strokovno usposobljen trenerski kader bo zagotovljen v skladu s slovensko zakonodajo in bo natanko 

določen po zaključenem roku za oddajo predprijav. 

TERMIN 

Za bolj kakovostno izvedbo priprav, so le-te razdeljene v dva dela, namenjena primarno: 

1. DEL: 21. -27.8.2016 mlajša skupina (mlajši kadeti, kadeti, veterani) 

2. DEL: 25. – 30.8.2016 starejša skupina (mladinci, člani) 

KRAJ in CENA 

Sabljači bodo nastanjeni v hotelu Videc (Hočko Pohorje 131).  

Cena priprav za posamezni del je 240 EUR/ osebo.  

Sofinanciranje: Reprezentantom A, ki so na Evropskem prvenstvu ali Svetovnem prvenstvu 2015/16 

dosegli uvrstitev, s katero so se uvrstili v eliminacijski del tekmovanja, krije ceno priprav (240 EUR) 

SZS. Ostalim reprezentantom A, ki so se udeležili Evropskega ali Svetovnega prvenstva 2015/16, krije 

SZS sorazmerni delež v višini 50% (tj. 120 EUR). Ostali sabljači krijejo stroške udeležbe priprav sami. 

Cena vključuje: polni penzion, uporabo športnih objektov, treninge (2x dnevno) ter organizacijo. 

Prevoz na priprave in s priprav je v lastni režiji in na lastne stroške.  

   1. DEL: prihod je 21. avgusta do 9. ure, odhod 27. avgusta opoldan ter  

   2. DEL: prihod 25. avgusta do 9. ure., odhod 30. avgusta 2016 opoldan.  

 

PRIJAVA 

Prijave pošljete na priloženih obrazcih na: 

sabljaska.zveza.slovenije@gmail.com do vključno 30.6.2016 

Ob prijavi je potrebno za kandidata na TRR Sabljaške zveze (SI56 6100 0000 6179 150 pri Delavski 

hranilnici) nakazati akontacijo v višini 60 EUR, v nasprotnem primeru ta ni veljavna. 

Razliko do celotnega zneska je potrebno preko TRR poravnati najkasneje do vključno 12.8.2016. 
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POLETNE SABLJAŠKE PRIPRAVE SABLJAŠKE ZVEZE SLOVENIJE 

»POHORJE 2016« 

 

HOČKO POHORJE 20. – 30.8.2016 

 

Prijavljam sebe, oz. svojega otroka, na Poletne sabljaške priprave SZS »Pohorje 2016« in sicer na 

(ustrezno obkroži) 

1. Del: 21. – 27.8.2016 

2. Del: 25. – 30.8.2016 

 

Ime in priimek udeleženca ____________________________________________________________ 

Ime in priimek zakonitega zastopnika (za mladoletne osebe) _________________________________ 

Stalno prebivališče ___________________________________________________________________ 

Rojstni podatki ______________________________________________________________________ 

Udeleženec je član društva ____________________________________________________________ 

Kontaktni telefon ____________________________________________________________________ 

E-pošta ____________________________________________________________________________ 

S podpisom se strinjam s plačilom obvezne akontacije v višini 60 €, kot 1. obrokom, ki se ne vrača! 

S podpisom se zavezujem, oz. se zavezujem v imenu mladoletne osebe, katere skrbnik sem, da se 

bom na Pripravah vedel športno ter v skladu s pravili in navodili odgovornih oseb/ trenerjev.  

Sabljaška zveza Slovenije si pridržuje pravico, da letne priprave ob nezadostnem interesu, zaradi 

odpovedi, svojih članov ali višje sile, odpove v razumnem roku, vendar najkasneje do 15. 8. 2016! 

 

Kraj in datum____________________    Podpis___________________ 

 

S podpisom dovoljujem obdelavo in uporabo osebnih podatkov za potrebe izvedbe Sabljaških priprav, pri čemer 

je Sabljaška Zveza Slovenije dolžna ravnati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). 

Dovoljujem javno objavljanje slikovnega, video in zvočnega materiala, ki prikazuje dejavnost društva in vsebuje 

posnetke udeležencev kampa. 

 


