
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pozdravljena draga ritmičarka in spoštovani starši! 
 

Upamo, da ste preživeli kar se da zdravo, srečno in uspešno poletje ter ste si uspeli nabrati novih 

moči za novo šolsko leto. Z novim šolskim letom pa se ponovno vračajo tudi vadbe v Športnem Klubu 

Bleščica. Vas vabimo, da se nam ponovno pridružite v čudoviti svet rekreativne ritmične gimnastike. 

 

Na OŠ Spodnja Šiška bomo izvajali naslednje programe:  

Ritmični program za dekleta 1. razredov bo potekal ob sredah, 14.50 – 15.40, v mali telovadnici.    

Ritmični program za dekleta 2. razredov bo potekal ob sredah, 15.50 – 16.40, v veliki telovadnici.   

Ritmični program za dekleta 3. razredov bo potekal ob sredah, 16.50 – 18.20, v veliki telovadnici.     

Ritmični program za dekleta 4. razredov in starejše bo potekal ob sredah, 16.50 – 18.55, v veliki 
telovadnici.     

 

Z vadbo pričnemo v sredo, 15.9.! 

 

Vse, kar potrebuješ za prvo vadbo je izpolnjena prijavnica (najdete jo v prilogi) ali izpolnjena e-

prijavnica, ki jo najdete na naši spletni strani: https://www.blescica-klub.si/seznam-sol, oprijeta 

oblačila, spete lase ter nasmeh.  Če se v tvoji omari skrivajo tudi ritmični copatki in kolebnica jih pa 

kar vzemi s seboj. 

Ritmični programi so namenjeni vsem dekletom, ki se želijo 1x tedensko dobro premigati in vaditi s 

čudovitimi pripomočki ritmične gimnastike: kolebnico, žogo, obročem, kiji in trakom. Vadbo bomo 

tekom leta nadgradile z učenjem akrobatike, sestavljanjem točk za nastope in vadbo gibljivosti.  

Cena vadbe v programih 1. – 2. razreda znaša 21,00 EUR mesečno (letna članarina znaša 15,00 EUR in 

se plača ob vpisu).  

Cena vadbe v programu 3. razred znaša 29,00 EUR mesečno (letna članarina znaša 15,00 EUR in se 

plača ob vpisu).  

Cena vadbe v programu 4. razred in starejše znaša 35,00 EUR mesečno (letna članarina znaša 15,00 

EUR in se plača ob vpisu).  

Vadnino lahko poravnate tudi v enkratnem znesku, kjer prihranite 10%. Za plačila boste prejeli 

plačilni nalog, ki bo prispel na elektronski naslov, ki ga boste navedli v prijavnici. 

 

V primeru, da si vaša deklica želi vaditi več, Vas prosimo, da se prve vadbe udeležite v zgoraj 

navedeni skupini, po sami vadbi pa želje zaupate vaditeljici. 

 

 

https://www.blescica-klub.si/seznam-sol


 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Se že veselimo srečanja v telovadnici, 

Vaditeljice ŠK Bleščica 

 

 

 

       Vabljeni tudi, da nas spremljate na socialnih omrežjih:             klubblescica             klubblescica 

 

  

https://www.facebook.com/klubblescica

