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Izberite velikost opreme

REGISTRACIJSKI LIST

Registracija vkljuèuje 
JSS set opreme

Small
Medium
Large
X-Large

PODPIS STARŠA / REJNIKA  ___________________________ 

ŠD BOGOJINA
Bogojina 2/a

9222 Bogojina, Slovenia
email: nkbogojina@gmail.com

tel: +386 31 314 989

DATUM  ___________________________

Cena 
299,00 EUR

Prve prijave (do 15.6.2016) 
239,00 EUR

Drugi otrok iz iste družine ima 
20 % popusta na redno ceno
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Juventusova šola nogometa prihaja v Bogojino. Na kampu se bodo otroci ukvarjali s 
svojim najljubšim športom v pravih Juventusovih dresih. Kamp se bo odvijal od 1. do 6. 
avgusta 2016. 

Kamp ponuja kvaliteten program nogometnega usposabljanja za otroke od 6. do 17. 
leta, treningi pa se izvajajo dvakrat dnevno. Vsaka skupina z 12-15 igralci ima svojega 
trenerja iz Juventusove šole nogometa iz Italije. 

Za vsako starostno skupino so na voljo posebni programi treningov, tako da imajo vsi 
otroci priložnost za usposabljanje in uèenje skupaj s svojimi vrstniki. 

Vsak udeleženec kampa dobi opremo kluba Juventus. Profesionalno in strokovno osebje 
Juventusove nogometne šole bo poskrbelo za izboljšanje nogometnih spretnosti in 
atletske pripravljenosti pri otrocih, obenem pa tudi za nepozabno doživetje z veliko 
zabave in novimi prijatelji, s katerimi se bodo družili v toplem, družinskem ozraèju. 

Treningi bodo potekali na igrišèih Športno rekreacijskega centra Bogojina, Bogojina 2/a, 
Bogojina, ki ima vso potrebno infrastrukturo za organizacijo kakovostnih športnih 
prireditev. 
Cilj nogometne šole Juventus je jasen: “Oblikovati najboljšo nogometno šolo na svetu.”

Od leta 2004 do danes je Juventusovo usposabljanje izkusilo veè kot 100.000 otrok in veè 
kot 2.000 trenerjev širom sveta. Zaigrajte z nami nogomet tudi VI in postanite del velike 
Juventusove družine.



IZJAVA:
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Podpisani ___________________________________  eden od staršev/skrbnikov (obkroži)

otroka (ime in priimek) ______________________________________________

kateremu dovoljujem udeležbo na JUVENTUS KAMPU V BOGOJINI od 1. do 6. avgusta 2016 ter soglašam z uporabo 
njegovih osebnih podatkov in fotografij s tematiko kampa za namene izvajanja dejavnosti organizatorjev. Prav tako 
se v primeru poškodbe navedenega otroka pri udejstvovanju na Juventusovem kampu odpovedujem vsakršnim 
tožbam zoper organizatorje.

Znesek za udeležbo na Juventusovem kampu poravnajte na TRR: IBAN SI56 2900 0015 5565 062  sklic 99 pri UniCredit 
banka Slovenije; koda namena: OTHR, namen nakazila: Udeležba na Juventusovem kampu za (ime in priimek 
otroka), na Športno društvo Bogojina, Bogojina 2/a, 9222 Bogojina.

Izpolnjen in podpisan registracijski list pošljite skeniran po e-pošti na nkbogojina@gmail.com ali po navadni pošti, na 
naslov Športno društvo Bogojina, Bogojina 2/a, 9222 Bogojina.
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