ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE in MLADINSKI CENTER JESENICE

ZIMSKE POČITNICE 2012
možnosti aktivnega preživljanja prostega časa za osnovnošolce in mladino

RAZPIS: SLIKARSKE DELAVNICE BRINE TORKAR, za otroke nad 9 let in za mlade do 29. leta
od ponedeljka do četrtka, od 20. do 23. februarja, od 10. do 13. ure
Več informacij na www.mc-jesenice.si! Obvezne prijave do 15. februarja na 04 5884 680 ali 040 666 940!

RAZPIS: POČITNIŠKE KUHARSKE DELAVNICE, za mlade med 15. in 29. letom starosti
ponedeljek, 20. februar, ob 10. uri, na oš Koroška Bela
Obvezne prijave do 15. februarja na 04 5884 680 ali 040 666 940!

RAZPIS: PLESNE DELAVNICE ZA OSNOVNOŠOLCE, KŠD HRUŠICA IN MCJ
KŠD Hrušica v sodelovanju z Mladinskim centrom Jesenice vabi na plesne delavnice, in sicer v ponedeljek (20.2.), sredo
(22.2.) in petek (24.2.) ob 11. uri v dvorano Kulturnega doma na Hrušici. Delavnice bodo v primeru zadostnega števila
prijavljenih izvedene v dveh starostnih skupinah, vsaka po 1 uro. Prijave so obvezne na naslov ksd-hrusica@gmail.com
ali na telefon 041 455 541 do četrtka, 16. februarja!

PUSTNI ROCK KONCERT: JOHN DOE, MIT, LASTDAYHERE, ZAŠTIHANA KOPULCA
petek, 17. februar, ob 20. uri, Dvorana gasilskega in kulturnega doma Blejska Dobrava

VESELO SOBOTNO PUSTOVANJE ZA OTROKE IN STARŠE
sobota, 18. februar, ob 16. uri, OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA, Jesenice
animator KAČA, pustno rajanje s plesno animacijo, sladki pustni krofi za vse maškare…

VESELO NEDELJSKO PUSTOVANJE ZA OTROKE NA HRUŠICI
nedelja, 19. februar, ob 16. uri, Kulturni dom na Hrušici
KŠD Hrušica v sodelovanju z Mladinskim centrom Jesenice vabi na otroško pustovanje
v družbi plesne animatorke Tine. Po animaciji sledi drsanje v maskah. Vabljeni!

TORKOVO PUSTOVANJE V STANOVANJSKI SOSESKI CENTER II
torek, 21. februar, ob 16.30 uri, pri Mladinski točki na Titovi 41, Jesenice
Plesna animacija, skupinske igrice, sladki krofi za maškare…

REKREACIJSKO DRSANJE V ŠPORTNEM PARKU PODMEŽAKLA
Pred športno dvorano Podmežakla je na Skate parku izdelana ledena ploskev, na kateri je možno drsanje in igranje
hokeja. Za posameznike rezervacije niso potrebne, za organizirane skupine pa je priporočljiva rezervacija na telefon 051
685 240 - rezervacije bodo objavljene na naši spletni strani. Vabljeni!

REKREACIJSKO DRSANJE V ŠPORTNI DVORANI PODMEŽAKLA
vstopnina: 1€ na obisk, izposoja drsalk: 2€
- sobota, 18. februar: od 14.15 do 15.45
- nedelja, 19. februar: od 14.15 do 15.45
- ponedeljek, 20. februar: od 15. do 15.30 ure
- torek, 21. februar: od 15. do 16.30 ure
- sreda, 22. februar: od 15. do 16.30 ure

-

četrtek, 23. februar: od 15. do 16.30 ure
petek, 24. februar: od 15. do 16.30 ure
sobota, 25. februar: od 14.5 do 15.45 ure
nedelja, 26. februar: od 14.15 do 15.45 ure

PROSTO DRSANJE NA DRSALIŠČU PRED KULTURNIM DOMOM NA HRUŠICI
Kulturno športno društvo Hrušica vabi na prosto drsanje na drsališče pred Kulturnim domom na Hrušici, ob ugodnih
vremenskih pogojih vsak dan, od 10. do 18. ure.

VADBA V FITNES CENTRU SAMSON - vse počitniške dneve, za mlade po 1 € / obisk
IGRANJE NOGOMETA
ponedeljek, 20. februar, in sreda, 22. februar, od 9. do 11. ure, mala dvorana OŠ Prežihovega Voranca, Jesenice

EKIPNI ČETVEROBOJ, Mladinski center Jesenice v sodelovanju z oš Koroška Bela
ponedeljek, 20. februar, ob 10. uri, telovadnica oš Koroška Bela
Tekmovanje ekip v floorbalu, nogometu, v prostih metih na koš, v vlečenju vrvi. Zbiranje prijav ob 10. uri!

POČITNIŠKA PETKA - počitniške urice v družbi Jaka
od ponedeljka do petka, od 20. do 24. februarja, od 11. do 13. ure, Mladinska točka Center II,
Titova 41, Jesenice
Pet dni – pet različnih aktivnosti: Izdelovanje mask, Poslikava obrazov, Družabne igre,
Spretnostne igre in v petek še ogled naj-naj filma!

BREZPLAČNO KEGLJANJE ZA MLADE, kegljišče v Športnem parku Podmežakla
od ponedeljka do petka, od 20. do 24. februarja, od 12. do 13. ure,

IGRANJE NAMIZNEGA TENISA, Športni park Podmežakla - namiznoteniška dvorana
ponedeljek, torek in sreda, 20., 21. in 22. februar, od 16. do 18. ure
Igranje namiznega tenisa, možnost vpisa v klub. Primerno tudi za predšolske otroke, starostnih omejitev ni!

SMUČARSKI DAN V MOJSTRANI
torek, 21. februarja, in četrtek, 23. februarja - Brezplačni avtobusni prevoz do smučišča v
Mojstrani, nakup smučarskih kart po znižani ceni - 5€. Start avtobusa s Koroške Bele ob 8.30,
ustavljal bo na vseh postajah mestnega prometa skozi Jesenice. Mladi morajo imeti podpisano
izjavo, na kateri se jasno vidi, da se udeležijo smučarskega dne na lastno odgovornost. Predviden
povratek na Jesenice je ob 14.30 uri. Obvezne prijave: navedete ime in priimek, starost in avtobusno
postajo, kjer boste vstopili. Prijave na 051 685 240, ali zsj.programi@siol.net.

TURNIR V HOKEJU NA DRSALIŠČU PRED DVORANO
torek, 21. februar, ob 16. uri, Ekipo sestavljajo 4 igralci, prijave na 041 676 554!

PLAVALNI DAN V RADOVLJICI, sreda, 22. februar, in petek, 24. februar
Brezplačen prevoz in kopanje! Odhod avtobusa bo ob 8.30 uri s Hrušice, ustavljal bo na vseh
postajah mestnega potniškega prometa. Povratek na Jesenice je predviden med 11.30 in 12.
uro. Prijave so obvezne na tel. 051 685 240 ali na zsj.programi@siol.net: navedete ime in
priimek, starost in avtobusno postajo, kjer boste vstopili. Vsi udeleženci morate imeti
podpisano izjavo staršev, na kateri se jasno vidi, da se plavalnega dne udeležujete na lastno odgovornost.

IGRANJE ŠAHA pod vodstvom trenerja Šahovskega društva Jesenice
torek, 22. februar, ob 10. uri, dvorana KŠDB Biser Jesenice, obvezne prijave na telefon 041 676 554

TRIATLON V NAMIZNIH ŠPORTNIH IGRAH
sreda, 22. februar, ob 17. uri, Mladinski center Jesenice, Kejžarjeva 22
Športne urice na toplem - namizni tenis, biljard in namizni nogomet - skupni seštevek točk bo pokazal
zmagovalca! Prijave na triatlon so obvezne in sicer najkasneje do četrtka, 16. februarja do 14. ure na
5884 681 ali 040 666 936!

MEDNARODNI DNEVI V MCJ - večer z mladimi EVS prostovoljci iz Estonije, Ltve in Irske
Mladinski center Jesenice v sodelovanju s Kriznim centrom za mlade Kresnička ter z Zavodom Manipura
četrtek, 23. februar, ob 18. uri, Mladinski center Jesenice

KAKO NAPISATI DOBER CV?
petek, 24. februar, ob 18. uri, Mladinski center Jesenice
delavnica z nasveti za iskalce zaposlitve, počitniških del, študentske prakse…

TURNIR V ODBOJKI ZA MEŠANE EKIPE, nedelja, 26. februar, ob 10. uri, Gimnazija Jesenice
Športne programe Zavoda za šport Jesenice
financirata Občina Jesenice in

Delo Mladinskega centra Jesenice omogočata
Občina Jesenice in

