ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE
MLADINSKI CENTER JESENICE

PRVOMAJSKE POČITNICE
2011
DNEVE MED 23. APRILOM IN 2. MAJEM PREŽIVITE AKTIVNO NA ŠPORTNIH IGRIŠČIH
V ŠPORTNEM PARKU PODMEŽAKLA






Nogometno igrišče z umetno travo vsak dan od 10. do 12. ure – vodena vadba
Kegljišče Podmežakla vsak delovni dan od 12. do 13. ure – vodena vadba
 Košarkarsko in rokometno igrišče – vse dni
 Odbojkarsko igrišče na asfaltu – vse dni
 Vadba v fitnes centru Samson Podmežakla – 1 € / obisk
V športnem parku Podmežakla je postavljeno tudi NOVA ODBOJKARSKA MREŽA IN ZARISANO ODBOJKARSKO IGRIŠČE. Na
voljo je vse dni v času počitnic, v petek pa je organiziran tudi turnir.

Torek, 26.4.2011

 VODEN KOLESARSKI IZLET DO MOJSTRANE! Zbor ob 10. uri pred dvorano Podmežakla, predviden čas kolesarjenja je 3 ure.
 ORGANIZIRAN IZLET NA TRIM STEZO ŽERJAVEC, KJER BO DELAVNICA HOJE PO VRVI »SLACKLINE«. Zbirno mesto ob 10.30 pred


dvorano Podmežakla, od koder se bomo peš odpravili do Trim steze.
TURNIR TROJK V KOŠARKI! Zbor na zunanjem igrišču Podmežakla ob 15. uri.

Sreda, 27.4.2011

 DELAVNICA HOJE PO VRVI IN KOLESARSKI POLIGON! Od 17, do 19. ure na asfaltnem igrišču Podmežakla, kjer bosta postavljeni
dve vrvi »Slackline« in kolesarski poligon. Na voljo bodo tudi drugi športni rekviziti: žoge za košarko, nogomet, padalo za igro…

Četrtek, 28.4.2011

 Z ROLERJI NA POTEP! Organizirano rolanje za mlade, zbor ob 10. uri na cesti za bencinsko črpalko na Hrušici,
kjer bo organizirano rolanje z možnostjo učenja.

Petek, 29.4.2011

 TURNIR V ODBOJKI! Pričetek ob 17. uri v Športnem parku Podmežakla na odbojkarskem igrišču na asfaltu.
Več informacij na www.zsport-jesenice.si ali na telefonski številki 051 685 240!
Športne programe Zavoda za šport Jesenice sofinancirata Občina Jesenice in Fundacija za šport.

ŠPORTNE POČITNIŠKE URICE - torek, 26. april / sreda, 28. april / petek, 29. april
od 10. do 12. ure, Mladinska točka CENTER II, Titova 41, Jesenice: košarkarske trojke, igre s padalom, skok v daljino, pikado,
badminton, balinčkanje, risanje s kredo

DNEVNI KLUB MCJ - torek, 26. april / sreda, 28. april
od 17. do 19. ure, Mladinski center Jesenice, Kejžarjeva 22, Jesenice:
prosto igranje namiznega nogometa (2 mizi), namiznega tenisa in biljarda

PRVOMAJSKI IZLETI
IZLET NA SLOVENSKO
SLOVENSKO OBALO za mlade nad 16 let - torek, 26. april
Odhod ob 9. uri z avtobusnega postajališča pri železniški postaji, povratek na Jesenice predvidoma ob 18.30 uri! Ogledali si bomo
znamenitosti Pirana in se sprehodili do Portoroža! Da nam vmes ne bo dolgčas, bomo poskrbeli vsi skupaj! Malica in pijača iz
»nahrbtnika«! Stroški prevoza so 25 €! Pogoj za izpeljavo izleta je vsaj 10 udeležencev, število mest pa je omejeno!
Prijavo in plačilo oddajte najkasneje do srede, 20. aprila, do 14. ure v tajništvo Mladinskega centra Jesenice na Kejžarjevi 22,
za osebe, mlajše od 18 let, pa je obvezno priložiti tudi izjavo staršev!

ADRENALINSKI DAN V BOHINJU ali KOPANJE V VODNEM PARKU BOHINJ - četrtek,
četrtek, 28
28.
april
Odhod ob 9.00 uri z avtobusnega postajališča pri železniški postaji, odhod iz Bohinja ob 13.30 uri. Lahko se
odločite za kopanje v vodnem parku, starejši od 15 let pa tudi za adrenalinski izziv! Če vas voda in adrenalin
naredi lačne, vzemite s seboj kak prigrizek! Pogoj za izpeljavo izleta je vsaj 30 udeležencev!
Stroški prevoza in obisk adrenalinskega parka (cca 3 ure): 35€.
Stroški prevoza in kopanje v vodnem parku: 13€ za otroke od 7. do 14. leta; 17€ za mlade nad 14 let.
Prijavo in plačilo oddajte najkasneje do srede, 20. aprila, do 14. ure v tajništvo Mladinskega centra
Jesenice na Kejžarjevi 22, za osebe, mlajše od 18 let, pa je obvezno priložiti tudi izjavo staršev!

IZLET V LJUBLJANSKI ŽIVALSKI VRT - petek, 29. april
Odhod ob 9. uri z avtobusnega postajališča pri železniški postaji, povratek na Jesenice predvidoma ob 15. uri. Izlet je
primeren za otroke med 8. in 14. letom! S seboj priporočamo kak evro ali pa kaj malega za pod zob!
Stroški prevoza in vstopnine so 10 €! Pogoj za izpeljavo izleta je vsaj 30 udeležencev!
Prijavo in plačilo oddajte najkasneje do srede, 20. aprila, do 14. ure v tajništvo Mladinskega centra Jesenice na Kejžarjevi 22,
za osebe, mlajše od 18 let, pa je obvezno priložiti tudi izjavo staršev!
Več informacij na www.mc-jesenice.si ali na telefonski številki 04 5884 680 / 681!
Delo Mladinskega centra Jesenice omogočata Občina Jesenice in Urad RS za mladino.

