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JADRALNI TABOR JKL 
 PIRAN – MARINA PORTOROŽ 

OD SOBOTE 13. 8. 2022 DO SOBOTE 20. 8. 2022 
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Lokacija jadralnega tabora: 
Dobimo se v soboto dne 13. 8. 2022 ob 10.00 uri v Portorožu (Marina Portorož). 

Nastanitev bo v klubski hiši v Piranu. 

 
Jadralni tabor poteka : 
Vse dni od 13. 8. 2022 do 20. 8. 2022. 
Predvideno je vsakodnevno jadranje (če to dopušča vreme) predvidoma od 10.00 ure 
do 16.00 ure. 
 
Potek dneva : 
Ob 8.00 uri zajtrk, nato priprava oblačil za trening jadranja. 
Ob 9.00 uri kondicijski trening. 
Ob 10.00 uri v Marini Portorož priprava jadrnic. 
Trening jadranja predvidoma poteka do 16.00 ure (na vodi predviden en obrok). 
Pospravljanje opreme in preoblačenje. 
Ob 17.00 uri kosilo v klubski hiši v Piranu. 
Po kosilu potekajo sprostitvene dejavnosti s kopanjem ter izobraževanje v zvezi s pravili 
na vodi, regatnimi pravili, učenje vozlov, itd. 
Ob 20.00 uri večerja. 
Ob 21.00 uri spanje. 

Jadralni tabor se konča v soboto, ko jadralci pospravijo svojo prtljago, katere odvoz v 
Marino Portorož organizira klub. Jadralci se udeležijo tečaja jadranja do 16.00 ure, ko 
jih v Marini Portorož prevzamejo starši. 

 

Cena jadralnega tabora za otroka: Cena polnega tečaja s prehrano, spanjem in 
varstvom je 450 € na otroka, za dva otroka (iz iste družine) je cena 800 €. 

V ceni je vključeno: učitelj jadranja, jadrnica razreda Optimist, spremljevalni gumon, 
vsi potrebni pripomočki za izvedbo šole jadranja, varstvo, hrana, pijača in spanje. 

Omogoči se tudi udeležba jadralnega tabora brez spanja in prehrane. Starši 
pripeljejo otroka ob 10:00 v klub in ga prevzamejo ob 16:00 v klubu. Cena tega 
aranžmaja je 250 € za otroka, za dva otroka (iz iste družine) je cena 400€. 

V ceni ni vključeno: oblačila za otroka, prevoz na morje. 

Dodatne informacije glede  jadralnega tabora dobite na tel. št.: 031 338 188 – Tomaž, 
041 720 669 Marko,  ali elektronski pošti: info@jadralni-klub.si s pripisom « Jadralni tabor 
JKL -  avgust 2022 ». 
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VPISNICA V JADRALNI TABOR JKL 
Termin pričetka   

Ime in priimek otroka   

Datum rojstva otroka   

Ime in priimek starša/skrbnika   

Naslov bivanja   

Telefonska številka kontaktne osebe 1*   

Telefonska številka kontaktne osebe 2*   

Elektronski naslov   

Naziv osnovne šole učenca   

Razred osnovne šole   

Alergije, kronične bolezni, preobčutljivost JA    NE 

V kolikor je odgovor "JA", vpišite detajle spodaj       

 

Ali se otrok ukvarja še z kakšnim športom ali aktivnostjo JA    NE 

V kolikor je odgovor "JA", vpišite detajle spodaj       

Vrsta aktivnosti, razpored tedenskih obveznosti 

Plavalec (ocena starša)** 1 2 3 4 5 

Soglasje starša ali skrbnika 

Lastnoročni podpis starša ali skrbnika 

Datum vpisa (Izpolni klub)  

Ime in priimek osebe, ki je prijavnico prijela  
 * Ena od številk mora obvezno biti številka mobilnega telefona 

** Test sestavlja skok v vodo z nizke platforme, plavati 20 metrov v obleki in rešilnem jopiču ter se potopiti pod 
plavajoči predmet 
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JKL JADRALNI TABOR ZA OTROKE 
 PIRAN - PORTOROŽ 

AVGUST 2022 
 

 

 
S O G L A S J E 

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik mladoletnega       (v na- 

                  (ime in priimek jadralca) 

daljevanju: jadralec), ki se bo v terminu od 13.8.2022 do 20.8.2022 kot tečajnik na 

jadrnici razreda OPTIMIST/LASER udeležil JKL jadralnega tabora za otroke v Piranu, ki 
ga organizira Jadralni klub Ljubljana, Jadralnemu klubu Ljubljana (v nadaljevanju: JKL) 
podajam soglasje: 

 
- za javno objavljanje slikovnega, video in zvočnega materiala, ki prikazuje 

posnetke jadralca v zvezi z udeležbo na JKL jadralnem taboru za otroke v Piranu; 

 
- za zbiranje, obdelavo in uporabo na prijavnici posredovanih osebnih podatkov 

jadralca za potrebe izvedbe JKL jadralnem taboru za otroke v Piranu, pri čemer 

je JKL dolžan ravnati v skladu z določili veljavne zakonodaje. 
 

- da se v primeru potrebe jadralca s privatnim vozilom odpelje v najbližji 
zdravstveni dom ali bolnišnico.  

 

        

(ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika) 

        

(podpis starša oz. zakonitega zastopnika) 


