
 

Pozvánka na POHYBOVÉ A LOPTOVÉ HRY 

 

Našim cieľom je, aby sa deti športom zabavili a získali len 

pozitívne športové skúsenosti.   

Víkendové podujatie  POHYBOVÉ A LOPTOVÉ  HRY  je 

určené pre deti 1. -4. ročníka základnej školy. Podujatie 

organizujeme hlavne pre decká, ktoré navštevujú na svojich 

školách nami organizovaný krúžok Pohybové a loptové hry. 

Keďže pôsobíme na viacerých školách, decká v týchto krúžkoch 

sa nepoznajú. Víkendové podujatie je ideálna možnosť získať 

nových kamarátov a ukázať rodičom, čo dokážeme.  

DEŇ: 19.4.2015 
ČAS: 14:00- 16:00 
MIESTO: ZŠ - KARLOVESKÁ 61, KARLOVKA VES, BA 

 

Priniesť so sebou: športové oblečenie, tenisky do telocvične, flašku s vodou, dobrú náladu. 

 

Program: 

14:00 Privítanie 

14:10 Rozcvička 

14:20 Ballhandling 

14:35 Štafetové súťaže 

14:50 Opičia dráha 

15:10 Prestávka - občerstvenie 

15:25 Pohybové hry 

15:45 Súťaž 

16:00 Ukončenie -pozdrav- fotenie 

 

 

Doniesť so sebou: športové oblečenie, fľašu na pitie, desiatu loptu (ak máš doma vlastnú), veľa energie. 

 

Viac informácií na:  Kontakt tréneri:   Karlovka – Kubala /0918 863 587/,  Helmecy / 0918 738 207/,  

Dúbravka - Zambová /0903 740126/,Petržalka – Ivanovič, Vajnory-Rača-Senec  Rebrošová / 0948948144/. 

 

 

Tešíme sa na Vás ! Tréneri MBKK  

 

 

 

 



Pozvánka na POHYBOVÉ A LOPTOVÉ HRY 

 

Našim cieľom je, aby sa deti športom zabavili a získali len 

pozitívne športové skúsenosti.   

Víkendové podujatie  POHYBOVÉ A LOPTOVÉ  HRY  je 

určené pre deti 1. -4. ročníka základnej školy. Podujatie 

organizujeme hlavne pre decká, ktoré navštevujú na svojich 

školách nami organizovaný krúžok Pohybové a loptové hry. 

Keďže pôsobíme na viacerých školách, decká v týchto krúžkoch 

sa nepoznajú. Víkendové podujatie je ideálna možnosť získať 

nových kamarátov a ukázať rodičom, čo dokážeme.  

DEŇ: 19.4.2015 
ČAS: 14:00- 16:00 
MIESTO: ZŠ - KARLOVESKÁ 61, KARLOVKA VES, BA 

 

Priniesť so sebou: športové oblečenie, tenisky do telocvične, flašku s vodou, dobrú náladu. 

 

Program: 

14:00 Privítanie 

14:10 Rozcvička 

14:20 Ballhandling 

14:35 Štafetové súťaže 

14:50 Opičia dráha 

15:10 Prestávka - občerstvenie 

15:25 Pohybové hry 

15:45 Súťaž 

16:00 Ukončenie -pozdrav- fotenie 

 

 

 

Doniesť so sebou: športové oblečenie, fľašu na pitie, desiatu loptu (ak máš doma vlastnú), veľa energie. 

 

Viac informácií na:  Kontakt tréneri:   Karlovka – Kubala /0918 863 587/,  Helmecy / 0918 738 207/,  

Dúbravka - Zambová /0903 740126/,Petržalka – Ivanovič, Vajnory-Rača-Senec  Rebrošová / 0948948144/. 

 

 

Tešíme sa na Vás ! Tréneri MBKK  

 

  


