KADA DOĆI?
Dolazak i odlazak polaznika je u vlastitom aranžmanu.
Planirani dolazak sudionika je 26. lipnja (subota) između 11:30 i 13:00 sati na recepciji
Hotela WELL**** (Ulica Ljudevita Gaja 4, 49215, Tuheljske Toplice).
Lokacija: https://goo.gl/maps/51Dg7NG9TPN2
KADA SE ODLAZI?
Check out je 3. srpnja (subota) oko 10:00 sati nakon doručka.
KAKO IZGLEDA DAN NA KAMPU?
Kako izgleda jedan tipičan dan na kampu možete pogledati
ovdje: http://www.crobasketcamp.com/program.html
ŠTO PONIJETI?
 Puno čiste sportske opreme za trening (majice, hlačice, dresovi, čarape, gaće…).
 Kupaće, natikače za „plažu“, ručnik za kupanje, kapu i kremu za zaštitu od sunca.
 Jedan dugi rukav u slučaju lošeg/hladnog vremena.
 Džeparac po volji. Predlažemo djeci ne davati veće iznose novaca.
 Zdravstvena iskaznica
 Smiješak i puno dobre volje.
TKO SU NAM GOSTI I PREDAVAČI?
Potrudili smo se na kamp dovesti vrhunske stručnjake iz područja sportske psihologije i
kondicijske pripreme koji će kroz predavanja, testiranja i praktičnim radom na
treningu svakom polazniku predati individualan skup smjernica. Smjernice će omogućiti
svakom djetetu da kroz rad poboljša svoje sportske karakteristike što će mu omogućiti
kvalitetniji sportski ali i opći razvoj.
Kao novost ovogodišnjeg kampa jest prisutnost profesionalnog košarkaša koji će odraditi
nekoliko treninga sa svakom grupom polaznika kroz svoj program „Skills and Mentality by
Rok“.
 MENTALNI TRENING – Luka Škrinjarić, magistar psihologije - link
 TRENER ZA KONDICIJSKU PRIPREMU – Prof. Krešimir Karačić
 ROK STIPČEVIĆ – profesionalni košarkaš
COVID PROTOKOL
Epidemiološke mjere za sprječavanje širenja zaraze COVID19:
· Učestala briga o higijeni ruku
· Prozračivanje soba
· Nošenje maski u zatvorenom prostoru i za vrijeme putovanja
· Svakodnevno organizirano mjerenje temperature
Detalje o COVID Protokolu možete pronaći u Općim
uvjetima: http://www.crobasketcamp.com/opci-uvjeti.html
PLAĆANJE
Molimo sve koji nisu u potpunosti uplatili članarinu da to učine čim prije kako bi potvrdili
svoje mjesto na kampu.
Napomena: Ako netko prouzroči bilo kakvu štetu na inventaru hotela, dvorane, autobusa,
osoba odgovrna za nastalu štetu dužna je sama refundirati nastalu štetu.

