
ПРИЈАВНИ ЛИСТ ЗА 14. ЛЕТЊИ ОДБОЈКАШКИ КАМП 2022. 
 

       Поштовани родитељи, 
 

      Молимо Вас да читко попуните пријавни лист за камп и одговорите на сва питања. Подаци 
који се траже од Вас служиће искључиво за евиденцију учесника, што боље разврставање у 
тренажне групе, бољу медицинску негу, разумевање учесника и за контактирање у вези с 
кампом.  
 
Име и презиме учесника ____________________________________________________  
 

Датум рођења учесника  _________________ 
 

Кућни бр. тел.: _______________  
 

Моб. бр. тел.: учесник - ________________  родитељи - _____________________________________ 
                                                                                           
Е-mail адреса родитеља: __________________________________________________ 
 

Здравствене и друге специфичности 
(упишите и заокружите): 

 
 

 

1.    ПЛИВАЧ                 ПОЛУПЛИВАЧ                 НЕПЛИВАЧ       
  
2.    АЛЕРГИЈЕ:  На храну :__________________________________ 
 

                             Сунце                                    Да                         Не 
                 
                             Пеницилин                            Да                         Не 
 

3.  Склоно високим температурама:                Да                         Не 
 

4.  Прича у сну                                                   Да                         Не 
 

5.  Устаје у сну (месечари)                                Да                         Не 

 
Пријављујем учесника за камп:       1. Свилајнац од 4. до 11. 8.2022. – 230/210€ 

            (заокружити избор)                        2.  Краљево 7 дана (17.-24.8.2022.) – 230/210€ 

                                                           3.  Краљево 10 дана (17.-27.8.2022) – 290/270€ 

       Потврђујем да сам упознат са условима аранжмана и да су наведени подаци тачни. 
Приликом предаје пријаве уплаћујем резервацију/прву рату у износу  _____  евра или 
__________ динара (противвредност ____ евра). 
 
      ____________                              ___________________                     ___________________________   

Датум предаје пријаве                      Потпис родитеља                               Бр. ЛК и место издавања    
   

Молимо Вас да са друге стране напишете друге специфичности и напомене о учеснику.                                                                                                                                                 

Окрени!  
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