TRENERSKA ORGANIZACIJA TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE
20. TRENERSKA KONFERENCA
OBVESTILO ZA ČLANICE IN ČLANE TRENERSKE ORGANIZACIJE TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE (TZS)

Otočec, Slovenija | 5. - 6. december 2015
20. Trenerska konferenca, v organizaciji trenerske organizacije TZS, bo na Otočcu in sicer od 5. do 6.
decembra 2015

PROGRAM:
Glavna tema letošnje konference bo: “Uspehi teniških igralcev iz bivših jugoslovanskih republik”. Nit
konference je izpostaviti pojav uspešnosti teniških igralcev skozi perspektivo trenerjev iz vseh republik
naše bivše države, vključno s Slovenijo kot gostiteljico dogodka.
PREDAVATELJI:

Lista predavateljev: Bayo Friščić (HRV), Kristjan Schneider (HRV), Gordan Janković (HRV),
Goran Shevchenko (MKD), Dušan Milojković (SRB), Zlatko Soše (BIH), Marko Por (SLO),
Tomaž Mencinger (SLO), Hrvoje Zmajić (TE/ITF) in Aleš Filipčič (SLO).
Končna lista predavateljev in programa bo objavljen v začetku oktobra.

UDELEŽENCI
Konferenca je namenjena slovenskim trenerjem in vsem zainteresiranim trenerjem iz tujine.
KONFERENČNI PAKETI:
Letos je možna samo prijava z vključeno namestitvijo. Na voljo sta 2 hotela:
Šport hotel, Otočec (4 zvezdice), na samem prizorišču
Namestitev v dvoposteljni sobi (5. - 6.12.2015) po ceni 125 €/osebo.
Hotel Krka, Novo mesto (4 zvezdice), v sklopu konference bo organiziran prevoz na relaciji TC Otočec
– hotel KRKA, Novo mesto
Namestitev v dvoposteljni sobi (5. - 6.12.2015) po ceni 125 €/osebo.
Oba paketa vsebujeta:
 plačilo kotizacije
 koktajl dobrodošlice
 namestitev ‐ polni penzion
 slavnostno večerjo
 odmori za kavo.
Dodatni stroški:
 dodatna nočitev, petek, 4. december: 56 €/osebo
 enoposteljna soba: 15 €/osebo
 kosilo v nedeljo, 6. december 5€/osebo.

ROK ZA PRIJAVE in NAMESTITEV:
Skrajni rok za prijave je 16. november 2015.
Prijavo na trenersko konferenco izvršite preko e-maila: booking@terme-krka.si
tel: +386 (0)8 20 50 300

PLAČILO:
Po opravljeni prijavi prejmete račun na vaš e-mail.
PREVOZ NA RELACIJI TC OTOČEC – HOTEL KRKA, NOVO MESTO:
V sklopu konference bo organiziran prevoz na omenjeni relaciji.
PRAVILA OBLAČENJA:
Vsakdanji slog ali teniška oblačila v času trajanja konference. Za slavnostno večerjo, 5.12.2015, pa
priporočamo elegantno-vsakdanji slog.
KONTAKT:
Za vsa dodatna vprašanja v zvezi s konferenco se obrnite na Žigo Ham Kacina, e-mail:
info@trenerska.org, tel. +386 1 430 66 90.

TRENERSKA ORGANIZACIJA TZS
Predsednik, Ales Filipčič

