
 

 

 

 

  
 

 

2. NOGOMETNI KAMP LJUBLJANA 2022 

           ŠPORTNI PARK SVOBODA 

 

 
Vsebina: Šport Ljubljana v sodelovanju z ljubljanskimi nogometnimi klubi organizira 2. Nogometni kamp Ljubljana, ki 

je namenjen deklicam in dečkom od 7. – 13. leta starosti v ŠPORTNEM PARKU SVOBODA, Gerbičeva 61, 
Ljubljana. Vsak dan opravijo dva nogometna treninga in druge športne aktivnosti po začrtanem programu. 
Kamp poteka v Športnem Parku Svoboda kjer so na voljo nogometna igrišča z naravno travo, nogometno 
igrišče na odboj, plezalna stena, igrišča za odbojko na mivki, v Gimnastičnem centru Ljubljana in na 
Kopališču Kolezija. Kamp je namenjen športno aktivnim otrokom, ki že trenirajo nogomet, kakor tudi vsem, 
ki bi si želeli narediti prve nogometne korake. Poleg treningov nogometa na nogometnih igriščih z naravno 
travo, bodo spoznavali tudi druge športne aktivnosti, poseben poudarek je na gibalnih dejavnostih v 
Gimnastičnem centru Ljubljana, v vročih dneh pa se bomo ohladili na Kopališču Kolezija. 

 
Strokovni kader so diplomanti Fakultete za šport in usposobljeni strokovni delavci v športu, 
nogometni trenerji z licencami.  
 

Otrjo  
Program bo v času poletnih počitnic:  1. termin: 25. JULIJ do 29. JULIJ 2022, 

2. termin: 1. AVGUST do 5. AVGUST 2022. 

Ura: od 8:00 – 16:00 (dodatno varstvo od 7:30 – 8:00 in od 16:00 – 16:15). 

 

Cena: Cena / termin:  149,00 EUR 
 
V ceni je upoštevan DDV. Cena vključuje dnevno animacijo, vodene treninge, uporabo športnih objektov, 
vstopnino na kopališče, malico, kosilo, varstvo, spominsko majico.    

 
Zaključek prijav in rok plačila je 10 dni pred pričetkom programa oziroma do zapolnitve prostih mest. 
Število vpisnih mest je omejeno. Minimalno število prijavljenih je 20 udeležencev. V primeru nezadostnega števila prijav si pridržujemo pravico, da 
program odpovemo, najkasneje 5 dni pred pričetkom programa.  Pridružujemo si pravico do prilagoditve oziroma spremembe ali odpovedi programa v 
povezavi z ukrepi Vlade RS in NIJZ glede COVID-19. Plačilo prvega obroka pomeni potrditev rezervacije.  
V primeru odpovedi s strani udeleženca se zaračunajo administrativni in rezervacijski stroški v višini 30,00 eur. 

 
Izpolnjeno in podpisano prijavnico pošljete po e-pošti na naslov: nogometnikamp.ljubljana@gmail.com 

PLAČILO: znesek nakažete TRR: JZ ŠPORT LJUBLJANA, Celovška 25, Ljubljana 

SI56 0126 1603 0721 152 in sklicno številko 999999- 7000. Kot plačnika navedite ime 
in priimek udeleženca! Namen: nogometni kamp, ime in priimek otroka. 

 

INFORMACIJE: nogometnikamp.ljubljana@gmail.com 

 

Celovška cesta 25  
1000 Ljubljana   
T: 01 430 68 45   
E: info@sport-ljubljana.si 
www.sport-ljubljana.si  
  
                                                                               
 


