Datum: 29.08.
29 .08.2011
.08. 2011

RAZPIS
JESE
JE SENSKE
SENSKEG
NSKEGA KROSA VRHNIŠKIH VRTCEV
ŠD Vučko v sodelovanju z ZIC, v mesecu septembru vabi Vrhniške vrtce, da pripeljejo
otroke na 1. kros Vrhniških vrtcev. Kros bo potekal:
v četrtek, 15.09.2011 na nogometnem igrišču Športnega parka Vrhnika.
PROGRAM:
• 9.30-9.45 prihod udeležencev,
• 9.45 skupno ogrevanje (ples in gimnastične vaje),
• 10.00 štart krosa po kategorijah ter podelitev nagrad in diplom,
• 11.15 animacija in zaključek krosa.
KATEGORIJE:
1. deklice letnik 2007 in mlajše,
mlajše,
2. dečki letnik 2007 in mlajši,
mlajši,
3. deklice letnik 2006 in starejši,
starejši,
4. dečki letnik 2007 in starejši,
5. spremljevalke in spremljevalci.
PRIJAVE:
Vrtci pošljete priloženo prijavnico na katero je potrebno vpisati število udeležencev v
posamezni kategoriji na:
• info@sdvucko.com ali
• ŠD Vučko, V Zatišju 3, 1360 Vrhnika ali
• faks 01 434 70 13.
Rok za oddajo prijavnice je 9.9.2011.
NAVODILA ZA UDELEŽENCE:
UDELEŽENCE:
• vsak tekmovalec mora imeti tekmovalni kartonček s podatki: ime in priimek,
kategorija (letnik rojstva),, naziv vrtca in enote (kartončke izdelate v vrtcu v
velikosti 10 x 6 cm, z vrvico za okoli vratu),
• število prijav ni omejeno,
• 1. in 2. kategorija teče na razdalji približno 250 m ostale kategorije pa na 350 m.
Upamo, da se vidimo v čim večjem številu.
Športni pozdrav!
p ozdrav!
Iztok Zajc
ŠD Vučko
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PRIJAVNICA
ZA JESE
SENSKI
NSKI KROS VRHNIŠKIH VRTCEV
JE SE
Vrtec: _____________________________________________________________________________________
Enota: ____________________________________________________________________________________
Naslov: ___________________________________________________________________________________
Kontaktna oseba: ________________________________________________________________________
Kontaktni podatki (telefon, e-naslov): ___________________________________________________

Kategorija

let. 2007
deklice
in ml.

Otroci
let. 2007
let. 2006
dečki
deklice
in ml.
in st.

Spremljevalci
let. 2006
dečki
ženske moški
in st.

Število udeležencev

Datum: ___________________________
Žig
Vodja enote: ______________________
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