20
NAGRADNA IGRA za starše:
Slovenija kamp se je že na začetku svojega delovanja odločil, da bo imel tudi
humanitarno noto, zato smo se odločili, da poiščemo društvo, z otroci s
posebnimi potrebami.
V društvo za fenilketonurijo so včlanjeni starši katerih otroci imajo
neozdravljivo presnovno bolezen, in morajo zato uživati posebno precej
drago hrano. Fenilketonurija je relativno redka bolezen zaradi prirojene
napake v presnovi aminokisline fenilalanin (krajše Phe) v jetrih. Aminokisline
so sestavni del beljakovin, ki so nujno potrebne za rast in razvoj vseh živih bitij. Phe v telo vnesemo z
beljakovinsko hrano običajno v dosti večji količini, kot je potrebna za normalen razvoj organizma. Višek
Phe iz hrane zdravi ljudje razgradijo in odstranijo iz telesa, bolniki s PKU pa tega ne zmorejo. Phe se tako
kopiči, iz krvi prehaja v možgansko tkivo in ga okvarja. Novorojenčki s PKU ob rojstvu izgledajo zdravi,
postopoma pa se pri nezdravljenih otrocih začnejo kazati znaki nepopravljive okvare možganov. Že v prvih
mesecih življenja začnejo nezdravljeni otroci zaostajati v motoričnem razvoju, pojavijo se krči, duševna
manj razvitost, po koži se pojavi ekcem, zobovje je nerazvito. Nezdravljeni bolniki imajo tudi značilen vonj,
saj se z njihovim znojem in urinom izločajo razgradni produkti Phe, ki pri zdravem organizmu ne nastajajo.
Osnova zdravljenja je posebna dieta.

POTEK NAGRADNE HUMANITARNE IGRE Vsak udeleženec prispeva 5eur za prijavo.
NAGRADNA IGRA BO POTEKLA V PETEK, NA VSEH LOKACIJAH KAMPA. NA ZAKLJUČNI PRIREDITVI SE BODO
ZMAGOVALCI POMERILI MED SABO, PRIJAVITE SE, TEKMUJTE, SE ZABAVAJTE IN POMAGAJTE. TEKMUJEJO
STARŠI. OTROCI IN UDELEŽENCI KAMPA NE TEKMUJEJO!
Igra poteka:
•
•
•
•
•

•
•

Strelja se na gol iz mesta, z nogo; gol, velikosti 5x2 (majhni goli za ligo mlajših selekcij);
Vsak tekmovalec ima 1 poskus (v primeru da se ne more določiti 1.,2.,3 mesta , imajo tekmovalci iz
iste runde še 1 poskus – kdor je že v prvem poskusu zadel, pa je že uvrščen v naslednji krog);
naloga je pravilno opravljena, če je žoga preletela gol črto po zraku;
začnejo na razdalji 10m, nato 15m, 20m,… Povečujemo po 5m, dokler ne dobimo 1., 2. in 3.
mesto;
denar, ki ga zberemo:
o 50% gre naprej v sklad ( ZAKLJUČNA PRIREDITEV )
o 25% ga dobi zmagovalec
o 25% ga dobi 2. uvrščeni
1. uvrščeni se uvrsti v finalno tekmo, ki bo na ZAKLJUČNI PRIREDITVI (tam bodo nastopili
zmagovalci iz vseh lokacij );
V finalni tekmi ne bo potrebno dajati prijavnine, denar, ki ga imamo zbranega:
o 100% gre v dobrodelne namene –društvo za fenilketonurijo
o 1. mesto
Praktična nagrada + kupon za brezplačno prijavo otroka v S-KAMP 2018
o 2.mesto
Praktična nagrada + kupon za 50% pop. za prijavo otroka v S-KAMP 2018
o 3.mesto
Praktična nagrad + kupon za 25% pop. Za prijavo otroka v S-KAMP 2018.
SLOVENIJA KAMP

