
 

 

 

CHEER TABOR RUŠE 2020 
(razpis) 

 
 
Cheerleading zveza Slovenije vas z veseljem vabi na Cheer tabor Ruše 2020, ki 

ga bodo vodili priznani slovenski cheerleading in performance cheer trenerji in 

vaditelji. Z vami bodo: Ana Janko, Jernej Lorber, Vanja Potočnik, Ida Grom, 

Laura Slana in Liza Urbančič. 

 

 

Termin in lokacija 
Cheer tabor 2020 bo potekal v Rušah od 24.8.2020 – 28.8.2020 in je primarno 

namenjen otrokom, ki so rojeni med leti 2003 – 2010 (10 let – 17 let). Seveda 

se lahko tabora udeležijo tudi drugi letniki rojstev, saj bomo izvajali treninge na 

vseh nivojih težavnosti. Treningi bodo potekali 2 x dnevno na različnih lokacijah 

(športna dvorana, gimnastična telovadnica, plesna dvorana, na prostem). 

Namestitev in prehrana bosta nudeni v dijaškem domu Ruše (Šolska ulica 16, 

2342 Ruše), kjer bodo udeležencem na voljo prenovljene troposteljne sobe in 

polni penzion. Ker se vsa potrebna infrastruktura za izvedbo treningov nahaja v 

neposredni bližini dijaškega doma ni potrebe po dodatnih prevozih. Udeležencem 

tabora bodo na voljo tudi prostočasne aktivnosti za popestritev časa med treningi: 

odbojka na mivki, zunanje športne površine, bazen, itd. CZS bo zagotovila 

brezplačen prevoz na tabor z avtobusom, ki bo krenil v dopoldanskih urah iz 

Nove Gorice, preko Vrhnike, Ljubljane, Domžal, Celja v Ruše ter na koncu tabora 

tudi v povratni smeri. Točen urnik in postanke avtobusa vam bomo sporočili 3 

dni pred odhodom. Tabor se bo pričel v ponedeljek 24.8.2020 ob 16.00 in končal 

v petek 28.8.2020 po kosilu (13.00). 
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Cenik 
PAKET A 

Prijavnina za udeležbo na taboru (tabor, polni penzion, nočitve) 200€/osebo 

PAKET B 

Prijavnina za udeležbo na taboru (tabor in 4x kosilo, od torka do petka) 105€/osebo 

PAKET C 

Prijavnina za udeležbo na taboru (samo tabor, brez hrane in nočitev) 80€/osebo 

Bazen                                                               3,5€/obisk 

Prevoz z avtobusom v Ruše v ponedeljek, 24. 8. 2020 brezplačno 

Prevoz iz Ruš v petek, 28. 8. 2020 brezplačno 

 
 

Prijave 
Prijavo udeležencev se opravijo preko elektronskega prijavnega obrazca, ki je 

na voljo preko povezave. 

Rok za prijavo je 9. avgust 2020, rok plačila je 20. avgust 2020. 

 
 

Kontaktna oseba 
Matej Trilar, 
mobilni telefon: 041/587-157, 
e-poštni naslov: matej.trilar@cheerleading.si 


