
  Kamnik, 14. avgust 2017 

 

KOŠARKARSKI KLUB KAMNIK 

Meninska 11 
1241 KAMNIK 

OKVIREN SEZNAM POTREBŠČIN ZA KOŠARKARSKI TABOR 'KRK 2017' 
 

1. Oblačila: 

➢ Majice kratek rokav (8 kosov) 
➢ Kratke hlače (4 kose) 
➢ Trenerka dolg rokav, dolge hlače (1 kpl) 
➢ Jakna (vetrovka ali anorak, 1 kos) 
➢ Nogavice (10 parov) 
➢ Pižama 
➢ Spodnje perilo 
➢ Dolge hlače 
➢ Pulover ali jopica 
➢ Kopalke 
➢ Kapa s senčnikom 

2. Obutev: 

➢ Športni copati 
➢ Natikači 
➢ Copate 

3. Druge potrebščine: 

➢ Posteljnina (prevleka za blazino, rjuha in prevleka za pokrivalo) 
➢ Sončna očala 
➢ Krema za sončenje 
➢ Brisače za osebno higieno (2 x velika, 1 x mala) 
➢ Družabne igre, zvezek in kemični svinčnik 
➢ Žoga 
➢ Zdravstvena izkaznica in potni list ali osebna izkaznica 
➢ 25 € za sladoled in sladkarije 

4. Druge pomembne informacije: 

Košarkarski tabor je namenjen druženju in spodbujanju timskega duha, tako kot pripravi na prihajajočo 
tekmovalno sezono. Prosimo, da se s svojimi otroci o tem pogovorite, saj bo zaradi številčnosti 
udeležencev poudarek na redu in disciplini. Zahtevano bo primerno obnašanje na vadbi, v prostem času in 
med prehranjevanjem. Prosimo, da otrokom ne dajete večjih količin denarja in vrednih predmetov, saj jih 
ne potrebujejo, poleg tega, pa jih ne bo možno varno hraniti. Vsa prehrana in pijača je organizirana, 
primerna starosti otrok in fizičnemu naporu, ki ga bodo imeli. Zahtevajte, da otrok pripravljeno hrano 
pojej, saj bodo samo tako sposobni izkoristiti svoj potencial in bodo lahko pridobili na fizični moči, kondiciji 
in vzdržljivosti, ki je v košarki zelo pomembna. Ob odhodu boste morali trenerjem posredovati svojo 
telefonsko številko, na kateri boste dosegljivi v nujnih primerih. V primerih grobega kršenja hišnega reda ali 
športnega kodeksa, boste morali priti po svoje otroke. 
V primeru, da vaš otrok jemlje zdravila ali ima kakršnekoli zdravstvene težave, jih nujno sporočite 
trenerjem pred odhodom, da se zagotovi ustrezna oskrba. 

 
Telefonske številke za komunikacijo s trenerji: 
Marjan Košak (040 748 681) 
Peter Remic (041 749 975) 
Primož Rems (031 488 236) 
Matic Miklavčič (041 225 340) 

 
Elektronske naprave niso dovoljene (mobilni telefoni, tablice, računalniki). V primeru, da jih bodo otroci 
vseeno nesli s seboj, se jim jih bo vzelo in jih bodo prejeli ob vrnitvi v Kamnik. 
 
Upravni odbor Košarkarskega kluba Kamnik 


