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izjavljujem da sam upoznat s aktivnostima kampa, da je dijete
zdravstveno sposobno sudjelovati na njimu, te preuzimam za to
punu odgovornost. Dozvoljavam fotografiranje, video i audio
nastupe djeteta u medijima tijekom sudjelovanja na Zimskim
sportskim kampovima.
Sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka dajem izjavu o
prikupljanju i korištenju osobnih podataka u svrhu statističke
obrade za potrebe evidencije polaznosti kampova. Vaši podaci
neće biti korišteni u druge svrhe.
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Dragi učenici, poštovani roditelji!
Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca
ove godine organizirat će tijekom zimskih praznika za
učenike osnovnih škola s područja Grada Čakovca
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Kamp iz plivanja bit će održan od
ponedjeljka 7. do petka 11. siječnja 2019. na
Gradskim bazenima Marija Ružić za 1.-3. razrede od
9 do 11 sati, a 4.-8. razrede od 11 do 13 sati.
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Kampovi su besplatni, roditelji osiguravaju
sportsku opremu potrebnu za kampove.
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U kampovima će raditi profesori TZK,
apsolventi i studenti Kineziološkog fakulteta te treneri
plivanja s kvalifikacijom.
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Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje u
kampu molimo Vas da do 20. prosinca 2018. god.
ispunite anketni listić i predate učiteljima u vašoj
školi.
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Više informacija možete dobiti na internet
stranicama Grada Čakovca, u lokalnim tiskovinama,
web portalima, na radio i TV postajama i internet
stranici Zajednice: www.zsucakovca.hr

Više informacija možete dobiti na internet
stranicama Grada Čakovca, u lokalnim tiskovinama,
web portalima, na radio i TV postajama i internet
stranici Zajednice: www.zsucakovca.hr

Više informacija možete dobiti na internet
stranicama Grada Čakovca, u lokalnim tiskovinama,
web portalima, na radio i TV postajama i internet
stranici Zajednice: www.zsucakovca.hr

Pokrovitelj sportskih kampova je Grad
Čakovec, a organizator Zajednica sportskih udruga
Grada Čakovca.
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