ORGANIZATOR:
IZVAJALEC:
UDELEŽENCI:
OBVEZNA OPREMA:

AMZS
Motokros Akademija 'Sašo Kragelj'
mladi vozniki (vv spremstvu staršev) stari od 5 do 14 let
vsa zaščitna oprema in lastni motocikli

V letošnjem letu organiziramo dve dvodnevni šoli motokrosa, namenjen
namenjeni
podmladku. Šole bodo organizirane v dveh različnih slovenskih krajih.
Udeležba je možna na obeh prizoriščih šol.
Razpisana datuma:
petek in sobota, 16. in 17. julij
petek in sobota, 23. in 24. julij

URNIK dvodnevne delavnice (okvirno):
PETEK:
- Prihod in evidentiranje udeležencev najkasneje do 10:00
- 10:00 Start delavnice 1. del:
- priprave,
- predstavitev dela,
- ogrevanje,
- praktični del,
- vaje za raztezanje,
- teoretični del (predavanje).

(kraj
kraj delavnice javimo naknadno
naknadno)

((kraj
kraj delavnice javimo naknadno
naknadno)

Udeležbo je potrebno predhodno prijaviti, prijavnico najdete na drugi
strani tega vabila. Ker je število udeležencev na enem prizorišču omejeno
na 30, priporočamo čim hitrejšo prijavo. Rok za prijavo je najkasneje teden
dni pred posameznim terminom.
Prijavnina za posamezni termin se plača na samem prizorišču pred
pričetkom in znaša za eno dvodnevno delavnico:
- za imetnike motokros licenc:
40,00 €
- za ostale udeležence:
50,00 €
Za strokovno, tehnično usposabljanje bo poskrbel vrhunski slovenski
motokrosist SAŠO KRAGELJ s svojimi pomočniki. Inštruktorji bodo skupaj z
udeleženci na motorjih kazali, izvajali in nadzirali vaje na poligonih.

- 17:30 Konec prvega dne, druženje udeležencev
SOBOTA:
- 08:00 Start delavnice, 2. del
- priprave,
- predstavitev poteka drugega dne,
- ogrevanje,
- praktični del (vožnja),
- simbolično tekmovanje,
- vaje za raztezanje,
priznanj
- podelitev simboličnih nagrad in priznanj.
- 17:00 Konec delavnice

GET READY FOR DIRT!

PRIJAVNICA
Ime in Priimek voznika*:
Datum rojstva*:
Naslov (ulica in hiš.štev.):
Poštna št. in kraj:
Telefon/GSM*:
e-pošta* :

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_________________________
_________________________

Ime in Priimek starša, oz. skrbnika*: ____________________________________
* Obvezno izpolniti!
Podpisani prijavljam svojega otroka na sledeči termin šole motokrosa (prosimo, da obkrožite):

1. termin:
16.-17. 7. 2010
2. termin:
23.-24. 7. 2010
(obkrožite lahko tudi oba termina, točne kraje delavnic javimo naknadno)

Oče/mati/skrbnik zgoraj navedenega voznika izjavljam, da s podpisom sprejemam obveznosti in
odgovornosti za njegovo/njeno varnost na treningih in tekmovanjih ter se odpovedujem pravici do
uveljavljanja kakršnih koli materialnih zahtevkov do AMZS Šport ali Motokros akademije 'Sašo Kragelj' ali
do izvajalcev motokros šole podmladka.
Prijavo poslati na naslov:
AMZS, Dunajska 128, 1000 Ljubljana
ali
Fax: 01 / 53 05 410
ali
e-pošta: sport@amzs.si

Rok za prijavo je 7 dni pred posameznim terminom šole motokrosa!
V __________, dne____________

Podpis starša, oz. skrbnika:_________________

