naČrt Nepozabnih aktivnih poČitnic
Želite svojemu otroku
popestriti počitnice?
Za otroke, ki želijo izrabiti
odvečno energijo na koristen
način in istočasno tudi
izpopolniti svoje motorične
sposobnosti, AMZS nekajkrat
letno organizira Otroški trial
camp, ki poteka v idilični
okolici sodobnega AMZS
Centra varne vožnje.
Letos se mu pridružujeta
še Družinski trial camp in
Otroški motošport camp.
Nočitve in aktivnosti v naravi
se izvajajo na bližnjem ribniku
pri Lisjaku ali na turistični
kmetiji Weiss.
Kaj bomo počeli?
TRIAL je oblika motošporta
in osnova za razvoj pravilne
motorike, koordinacije,
ravnotežja in pogleda.
Je šport, s katerim se
ukvarjajo tudi profesionalni
športniki kot dopolnilo
k osnovni vadbi vseh
športov, pri katerih je dobra
koordinacija ključnega
pomena.

Igranje z gravitacijo hoja po vrvi, lovljenje
ravnotežja s pomočjo
polkrogle

Trial v AMZS
centru varne
vožnje - za razvoj
pravilne motorike,
koordinacije,
ravnotežja in
pogleda. Zabavno!

Aktivnosti v naravi in
nočitve na turistični
kmetiji WEISS.

Otroci večino časa
preživijo v naravi.
Jutra začenjamo s
tekom in gimnastiko.

ČAS IMAMO
TUDI ZA JEŽO
– seveda
varno in pod
nadzorom.

Aktivnosti v naravi
in nočitve ob
ribniku pri Lisjaku.
Čolnarjenje!

Ob koncu
popoldneva
se prileže
kopanje
v bližnjih
termah.

Varnost na prvem
mestu.
1. Vse aktivnosti potekajo
pod strokovnim nadzorom.
2. Hitrost med izvajanjem vaj
z motocikli je izredno nizka.
3. Otroci bodo za trening
uporabljali električna trial
motorna kolesa, ki so
izjemno varna, saj se moč
motorja lahko prilagaja,
poleg tega pa ni nevarnosti
za opekline, saj motor nima
izpuha.

Lana
Pojdite na trial camp, ker smo se tam vozili z motorji,
samo da so bili otroški. Všeč mi je bilo, ko smo se vozili
čez ovire, ko so bili hribčki. Učitelja sta bila prijazna,
premagali smo ju v igri človek ne jezi se. Ko so nas prišli
starši gledat, mi je bilo “fajn”, ker sem premagala očija.

Luka
Učitelja sta bila zelo prijazna do nas, zelo smo se
zabavali in uživali na trial campu! Ko so nas prišli starši
gledat, smo bili zelo veseli in ponosni, da smo jim lahko
pokazali, kaj znamo in kaj so nas naučili! Zdaj znam loviti
ravnotežje ter se zelo rad vozim z motorjem!

Igranje z
gravitacijo

Aktivnosti,
prilagojene
letnemu času
Dejavnosti prilagodimo
letnemu času, tako
otrokom ponudimo čim
bolj pester nabor in
zagotovimo, da večino
časa preživijo v naravi.
Jutra začenjamo s tekom
in gimnastiko, popoldneve
zapolnimo s čolnarjenjem
in ježo konj, ob koncu
dneva pa se sprostimo v
bazenih bližnjih term.
Za koga?
Udeležba je mogoča za
vse otroke od 6 do 10 let.
Obisk pa priporočamo
tudi otrokom, ki imajo
težave z razvojem
motorike, saj jim s
prilagojenimi vajami in
igro lahko pomagamo pri
razvoju.

na voljo tudi:
1. Družinski Trial camp, ki se ga lahko udeleži celotna
družina. Potekale bodo aktivnosti za otroke in starše.
Medtem ko bodo otroci izvajali svoje vaje, se bodo starši
udeleževali prilagojenih programov varne vožnje v okviru
našega centra, vadbe s trial motocikli in drugih aktivnosti.
Dogajanje bomo popestrili s skupnimi popoldnevi. Starši bodo
skupaj z otroki nastanjeni v šotorih.
2. Otroški Motošport camp, namenjen tistim otrokom,
ki bi se radi poleg vožnje s triali preizkusili tudi z motocikli za
minimoto, motokros in v vožnji s kartingi.

Družina Pleško
Trial camp je poučen in zabaven način preživljanja prostega
časa. Udeleženci si naberejo izkušnje s podoročja ravnotežja,
same vožnje z motociklom, vmes pa še vedno ostane čas za
skupinske igre. Trenerji so vrhunski, otroke znajo motivirati,
se vživeti v njihov način igre in razmišljanja. Zelo pozitivno.
Priporočam.

Družina kavčič
Trial camp se mi zdi najboljši način, da se otrok spozna
z motorizirano vožnjo na dveh kolesih. S profesionalnim
pristopom inštruktorjev in idealnimi elektro triali je to najboljša
popotnica za nadebudne motoriste.

družina Duler
Trial camp vam priporočam, saj je bil moj sin Luka zelo
navdušen in je zelo užival. Prvič je bil tri dni brez staršev
in jih sploh ni pogrešal! Inštruktorja sta bila super, saj sta
naučila mojega 6-letnega sina ravnotežja in vožnje z
motorjem. Sedaj je navdušen nad motorji, čeprav je prej
imel strah pred njimi!

Prijave in informacije:

080 26 36, cvv@amzs.si, cvv.amzs.si
Partner
programa:

cvv.amzs.si
amzs.si
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V tem pojmu je zajetih
vrsta aktivnosti, ki
zahtevajo izvrsten
občutek za ravnotežje.
Otroci se učijo:
1. hoje po vrvi
(slackline),
2. lovljenja ravnotežja s
pomočjo polkrogle
in se zabavajo še na
mnoge druge načine.

otroški trial camp

