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Kajakaškim klubom v  Sloveniji 
 
 
 
KAJAKAŠKI TABOR KZS                           
Velenjsko jezero 2019                  
 
 
TERMIN:  22.-26. 7. 2019 
 
UDELEŽENCI:  
Na tabor so vabljeni otroci od 8.-16. leta iz vseh kajakaških klubov. 
 
KRAJ:   

    
 
 Kamping Jezero Velenje 
 
PRIHOD/ODHOD: 
Zbor v ponedeljek 22. 7. 2019 ob 10h. 
Tabor se konča v petek 26. 7. 2019 po kosilu. 
 
DEJAVNOSTI: 

  Veslanje na jezeru 
  Veslanje na slalomski progi v Celju 
  Športne igre 
  Tek, pohod, kopanje 

 
PRENOČEVANJE:  
Prenočevanje bo v šotorih, ki jih prinesejo udeleženci s seboj. 
 
PREHRANA IN PIJAČA:  
Kosili in večerjali bomo v bližnji restavraciji. Zajtrke bomo pripravljali sami. 
Za pijačo bo poskrbljeno. Udeleženci tabora potrebujejo svoj jedilni pribor in 
bidon ali plastenko. 
  
TRENERJI, VADITELJI IN POMOČNIKI:  
KZS bo pokrila stroške trenerjev in pomočnikov, in sicer, prehrano ter bivanje. 
Na 8 udeležencev prizna enega trenerja. Poleg klubskih trenerjev bodo na 
taboru sodelovali tudi naši vrhunski tekmovalci. 

 



 
LOGISTIKA:  
Za prevoze na taboru bomo uporabljali klubska vozila. KZS pokrije gorivo za te 
relacije. 
 
OPREMA, OBLAČILA IN POTREBŠČINE: 

1. Kajakaška oprema (čolni za MV in drugi čolni za menjavo disciplin) 
2. šotor in oprema za kampiranje  
3. spalna vreča in blazina  
4. športni copati, natikači, spodnje perilo, nogavice, kopalke, velika in mala 

brisača, toaletni pribor, kratke hlače, kratke majice, trenirka ali druga 
oblačila za prosti čas, kapa, pižama, toplo vrhnje oblačilo, oblačila in 
obutev za dež v primeru slabe vremenske napovedi 

5. svetilka, predpisana zdravila, krema za sončenje, kartica zdravstvenega 
zavarovanja (material za prvo pomoč bo priskrbela KZS), družabne igre, knjige, 
manjši nahrbtnik 

6. jedilni pribor, ki ne sme biti za enkratno uporabo (vilice, žlica, nož, 
krožnik, skodelica,) in bidon ali plastenka 

 
PREDVIDEN DNEVNI PROGRAM: 
 
7:30 jutranja aktivnost 
8:00 zajtrk 
9:30 veslanje 
13:00  kosilo 
16:00  veslanje/kopanje ali športne igre 
18:30 večerja 
19:30 družabni večer 
 
Podroben program dela je odvisen od števila, starosti ter znanja udeležencev 
in ga bomo izdelali po prijavah.  
 
CENA:  
Cena tabora je 70 evrov. V ceno so zajeti stroški prehrane in bivanja. Klubi 
lahko znesek dodatno zvišate za kritje honorarjev trenerjev.  
 
PRIJAVE:  
Številčne prijave čim prej, 
Poimenski seznam in letnico rojstva do 1. 7. 2019 na 
nahtigal.andraz@gmail.com   
  
DODATNE INFORMACIJE IN PREDLOGI:  
Andraž Nahtigal, 041 637 963 
 
 
 
Kajakaški pozdrav! 
 
Andraž Nahtigal 


