
PRIJAVNICA 
Spodaj podpisani soglašam, da se moj otrok udeleži Koroškega poletnega košarkarskega 
kampa 2020 in sprejemam v nadaljevanju navedena pravila »Plačilo, pogoji, pravila« ter 
soglašam z uporabo in obdelavo osebnih podatkov (»Soglasje, osebni podatki«). 
 

OBVEZNO izpolnite vsa polja! 
 

PRIJAVLJAM SE  (označite po eno možnost v vsaki vrstici, in v ustreznem okencu) 

X osnovni kamp X + dodatni 
Običajni vsakoletni kamp 

CENA: 159,00 € 
Dodatni treningi (za l. 2004-2008) 

CENA: 172,00 EUR 

X kot posameznik/ca X kot del ekipe 
Treniral/a in nastopal/a bom v okviru 

dodeljene vadbene/tekmovalne  skupine 
Na kamp prihajam v okviru klubske 

ekipe: _____________________ 
 

NAROČILO DODATNE OPREME (označite v levem okencu in povsem desno še velikost) 
Velikosti dresa so moške številke. XS je sorazmerna otroški številki 152, XXS = 140, XXXS =128. 

X Kratke hlačke in dvobarvni dres             28,00 € XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL 

X Žoga FIDA Silver :: PU usnje, dvoranska     20,00 €   velikost  6  |  7 

X Žoga FIDA Street :: dvoplastna guma         11,00 €   velikost  5  |   6  |  7 

X VIP majica :: dekliška                                             9,00 € 128 | 140 | 152 | S | M | L | XL 

X VIP majica :: fantovska                                         9,00 €   128 | 140 | 152 | S | M | L | XL 

X Kapa kampa :: uradna čepica kampa        5,00 €  
 

UDELEŽENEC 
Ime in priimek  

Datum rojstva  

Ulica in št.  

Poštna št. in kraj      

Višina in teža                    cm                     kg  

Velikost majice 128 140 152 S M L XL 

 Otroške velikosti Odrasle velikosti 

Alergije, bolezni  
 

IZBERITE MOŽNOST PLAČILA (označite v ustreznem okencu) 
X 3 obroki X 2 obroka X 1 obrok 

___,00 €: __. 04. 2020 
___,00 €: __. 05. 2020 
___,00 €: __. 06. 2020 

___,00 €: __. 05. 2020 
___,00 €: __. 06. 2020 ___,00 €: 20. 05. 2020 

Opozorilo: do 20.05.2020 morate kot rezervacijo poravnati minimalno 50,00 EUR. 
 

Izpolnjeno prijavnico oddate na enega od teh načinov: 
1. pošljete v kuverti: (Košarkarski klub Dravograd, Meža 127, 2370 Dravograd); 
2. skenirano pošljete po el. pošti cop.mihael@gmail.com; 
3. na treningu svojemu trenerju (velja za koroško regijo); 

 
 

Prijave pobiramo do vključno 15. maja 2020. Kamp bo izveden, če bo prijavljenih 
vsaj 60 otrok. Število mest je omejeno (75). 
Nepregledno/nepopolno izpolnjenih prijavnic žal ne bomo upoštevali. 
Po koncu roka za prijave je do zapolnitve mest prijava mogoča do 7. junija 2020, vendar brez naročila 
dodatne opreme. 

 

PLAČILO, POGOJI, PRAVILA 
1. plačilo je mogoče v treh (april, maj, junij), dveh (maj, junij) ali enem obroku; 
 

2. plačilo se po prejetem računu izvede na naslov: 
- prejemnik: Društvo Košarkarski klub Dravograd, Meža 127, 2370 Dravograd 
- TRR (NLB): SI56-0247-0001-5676-973 
- model in sklic : 00-5552020; koda namena: OTHR; namen: plačilo kampa; 

 

3. v ceno so všteti 4 polni penzioni  (začetek v sredo z večerjo in zaključek v nedeljo z 
malico), majica in bidon (morebitna dodatna naročena oprema se doplača), v ceno so 
vključene vse dodatne aktivnosti na kampu; 
 

4. udeleženci kampa morajo imeti urejeno zdravstveno zavarovanje in s seboj potrjeno 
zdravstveno izkaznico; 
 

5. izjavljam, da otrok nima bolezni, ki bi ogrožala njegovo življenje ali poslabšala 
zdravstveno stanje zaradi ukvarjanja s športom; 
 

6. o morebitnih posebnostih otroka (alergije, dietna prehrana, itd.) bomo vsaj 7 dni pred 
začetkom obvestili organizatorja kampa; 
 

7. potrjujem, da se otrok lahko udeleži tudi ostalih aktivnosti v okviru kampa (sprehodi, 
nočni pohod in piknik, igre, kopanje na bazenu, itd.); 
 

8. za vse vrednostne predmete, ki jih bo prinesel otrok s seboj, odgovarja sam; 
 

9. strinjam se s tem, da organizator ne nosi odgovornosti za  poškodbe otrok v času trajanja 
kampa; 
 

10. vsak otrok materialno odgovarja za morebitne poškodbe, ki bi jih povzročil na inventarju 
OŠ Dravograd, telovadnice OŠ Dravograd in Športne dvorane Špic D;  
 

11. organizator kampa se obveže, da bo poskrbel za nujno medicinsko pomoč v primeru 
bolezni ali poškodb; 
 

12. cena za udeleženca kampa znaša  159,00 € ali 172,00 €, s podpisom se obvezujete, da 
jo boste v celoti poravnali do začetka kampa, to je ponedeljka, 24.6.2020; do 20.5.2020 
morate kot rezervacijo poravnati minimalno 50,00 EUR, kar smatramo kot 
potrditev prijave, štela pa bo seveda kot del plačila; 
 

13. vsak udeleženec mora s seboj prinesti brisače in posteljnino za 5 dni bivanja; 
 

14. strinjam se, da se na kampu omeji uporabo mobilnih telefonov na 1h dnevno v terminu, 
ki ga bo določil organizator, v preostalem času pa ima organizator pravico, da odvzame 
otrokom elektronsko opremo; 
 

15. soglašam z objavo fotografij in videoposnetkov posnetih v času vseh aktivnosti na 
kampu na spletni strani kampa, socialnih omrežjih, plakatih in ostalem promocijskem 
materialu; 
 

WWW.KOROSKA-KOSARKA.SI/KAMP 

 
 
 
 

SOGLASJE – OSEBNI PODATKI 
Soglasje za uporabo in obdelavo osebnih podatkov 

 

V času od prijave na Koroški poletni kamp 2020 (v nadaljevanju: kamp) Društvo Košarkarski klub 
Dravograd, Meža 127, Dravograd (v nadaljevanju: Upravljavec) od prijavljenih udeležencev kampa 
pridobi določene osebne podatke, pri čemer se Udeleženec oz. njegovi zakoniti zastopniki (v 
nadaljevanju: Udeleženec) strinjajo z obdelavo teh osebnih podatkov v skladu s tem Soglasjem za 
uporabo in obdelavo osebnih podatkov (v nadaljevanju: Soglasje). 
 

Šteje se, da se Udeleženec v celoti strinja s tem Soglasjem in ga potrjuje, ko je izvedel postopek prijave 
na kamp s pomočjo Prijavnice na Koroški poletni kamp 2020. Upravljavec bo z osebnimi podatki 
Udeležencev upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, splošnimi akti Upravljavca in 
tem Soglasjem, ki opredeljuje način in metode, uporabljene v povezavi z varovanjem, zbiranjem, 
uporabo in posredovanjem osebnih podatkov. 
Osebni podatki, ki jih Upravljavec pridobi od Udeleženca, so: 

- Ime in priimek, 
- Datum rojstva, 
- Naslov bivališča, 
- Višina in teža, 
- Velikost majice in konfekcijska št. dresa, 

- Morebitni podatki o alergijah in 
boleznih, 

- Ime in priimek starša Udeleženca, 
- GSM številka starša Udeleženca, 
- Elektronski naslov starša Udeleženca. 

 

Upravljavec lahko osebne podatke, ki jih pridobi od Udeleženca, poveže v tabelo, ki bo služila 
izključno interni uporabi za kamp 2020 in sicer: 

- za potrebe sortiranja opreme, 
- za vodenje evidence o plačilu, 
- za objave spiska Udeležencev in razdelitve Udeležencev po učilnicah, vadbenih 

skupinah in podobnega v času trajanja kampa v avli OŠ Neznanih talcev Dravograd, 
- za pošiljanje elektronskih obvestil z uporabnimi informacijami za Udeležence, 
- za objavo spiska igralcev po ekipah. 

 

Nobeden od pridobljenih osebnih podatkov Udeleženca se ne bo uporabljal v poslovne ali 
promocijske namene Upravljavca. Osebne podatke bo Upravljavec uporabljal ali razkril le za namene, 
zaradi katerih jih je z vašim privoljenjem zbiral oziroma na zahtevo uradnih organov Republike 
Slovenije. 
 

Udeleženci imajo kadarkoli pravico zahtevati od Upravljavca, da njihove osebne podatke izbriše iz 
zbirk (baz) osebnih podatkov Upravljavca. To nam sporočite na elektronski naslov 
kkdravograd@gmail.com. 
 

S podpisom prijavnice soglašate z uporabo in obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov v zgoraj 
navedenih pogojih. 
 

Upravljavec: 
Društvo Košarkarski klub Dravograd      
Meža 127 
2370 Dravograd 

STARŠI/SKRBNIKI 
Ime in priimek  

GSM številka  

e-mail /obvezno/  
brez naslova elektronske pošte vam ne bomo mogli potrditi Vaše prijave, niti pošiljati pomembnih obvestil pred začetkom kampa 

 

Kraj, datum, podpis 
 

 



NAMESTITEV 
Otroci bodo v času kampa bivali v učilnicah OŠ Dravograd, kjer jim bomo uredili prijetna 
bivališča. Vsak košarkar si mora s seboj prinesti posteljnino (prevleko za vzmetnico, 
prevleko za vzglavnik, prevleko za odejo) in brisače za 5 dni bivanja. Za osebno 
higieno bo poskrbljeno v garderobah telovadnice in garderobah športne dvorane Špic D. 
 

Možnost  dodatnih treningov (+ dodatni) je primerna le za res najbolj zagnane, ki 
so se pripravljeni odpovedati zabavi na račun treningov. Športnik mora biti 
telesno dobro pripravljen na večji napor. 
 
 

OPREMA ZA VSE UDELEŽENCE 
Vsak udeleženec kampa bo prejel bombažno »T-shirt« majico z logotipom kampa ter 
bidon. Dodatno lahko naročite tudi dres kampa (dvobarvni dres Zeus), ki ga otroci nosijo na 
treningih in večernih tekmah. Kot dodatna oprema sta na voljo tudi dve različici FIDA žoge, 
VIP majici  (dekliška in fantovska) in kapa kampa. 

 

STROKOVNO VODSTVO 
Za otroke bo vseh pet dni kampa skrbela že znana ekipa. Strokovni vodji kampa bosta Miha 
Čop in Uroš Krevh, organizacijski vodja Dejan Požgan, tehnični vodja pa Jure Karpač. Pri 
delu z otroci bodo aktivni še številni trenerji, vzgojitelji, tehnična ekipa in medicinska ekipa. 
 

NE POZABITE 
Pomembno je, da otroci na kamp pridejo ustrezno opremljeni. Potrebujete: 
 brisače za vsakodnevno nego in bazen, 
 kremo za kožo z zaščitnim faktorjem, 
 posteljnino, zdravstveno izkaznico, 
 dvojne športne copate, 

  »armaflex« blazino za treninge, 
 žogo – kar ne velja za tiste, ki jo bodo 
naročili kot dodatno opremo, 
 stojalo za sušenje perila – zaželeno. 

 

 
 

VESELIMO SE NAŠEGA DRUŽENJA! 

              

    
 

 NOV PROGRAM KAMPA 
Trinajsti kamp bo nekaj posebnega, saj se nam obeta nov program, z večjim poudarkom na 
tekmovanjih in dodatnih aktivnostih. Zbor vseh udeležencev bo v sredo, 24. junija 2020, 
med 16.00 in 16.30 uro pred OŠ Neznanih talcev Dravograd, kjer bodo košarkarji 
nastanjeni. Po nastanitvi in uvodnem sestanku bo na sporedu prvi trening. 
 

 
 

Košarkarice in košarkarji, razdeljeni bodo v več vadbenih skupin – po starosti in znanju, čaka 
vsak dan veliko aktivnosti, v letu 2020 smo se odločili, da program dela spremenimo. 
Treningi bodo tako potekali dopoldne, popoldne in zvečer pa bodo na sporedu tekmovanja. 
Preostali čas bo namenjen druženju, igram, spoznavanju novega in seveda počitku. 
 

ŽE PREIZKUŠENO 
Tudi ostale dni zabave in dodatnih dejavnosti ne bo manjkalo: 

 košarkarji bodo tudi letos obiskali bazen (zagotovili bomo prevoz), 
 v sodelovanju s K.U.L. LUDEK bomo otrokom pripravili zabavne igre v prostem času, 
 pripravljamo tudi večerna in popoldanske animacija in različna druženja 

 

PREHRANA 
Poleg zajtrka, kosila in večerje bo dodatno otrokom popoldne na voljo še malica. Skupno 
torej 4 obroki dnevno. V neposredni bližini šole sta tudi pekarni za ekstremno lačne. 
 

VSE NA ENEM MESTU 
Zunanja igrišča ob umetni travi: 5 minut hoje; 
Športna dvorana Špic D: 4 minute hoje; 
Mestno jedro: pol minute hoje; 
Prireditveni prostor »Lukna«: 3 minute hoje; 
Zdravstveni dom: 4 minute hoje; 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

  
ZA FANTE IN DEKLETA 

2004 - 2013 
 

TERMIN POLETNEGA KAMPA 

24. DO 28. JUNIJA 2020 
 

NAMESTITEV IN PREHRANA 

OŠ DRAVOGRAD 
 

TRENINGI/TEKME 

6 IGRIŠČ (3+3) 
 

CENA KAMPA 

159,00 EUR 
 


