POZIV DRUŠTVOM K VKLJUČITVI V PROJEKT ŠPORTNO OBARVANO POLETJE NA KRASU
Dragi izvajalci športnih aktivnosti v občini Sežana!
Športna zveza Občine Sežana (ŠZS) bo, tako kot v preteklih letih, v času poletnih počitnic izvedla projekt
Športno obarvan poletje na Krasu, zato podajamo roko vsem organizacijam, ki pripravljajo aktivnosti v občini
Sežana. V letošnjem letu je bila ŠZS uspešna na razpisu Fundacije za šport, kjer je pridobila sredstva za izvajanja
programov. Čas izvajanja programa bo skozi celotne poletne počitnice med tednom v večernih urah. ŠZS bo
skrbela za celotno pripravo, oglaševanje, koordinacijo ter vodenje programa. Zaključek projekta bo konec
meseca avgusta v času občinskega praznika.
Namen projekta: združit vse športne aktivnosti pod eno streho, obogatiti športno dogajanje v občini Sežana v
času poletnih počitnic, ko športna ponudba zamre in občani tako nimajo več vsebinskih športnih programov, v
katere bi se lahko vključili ter zapolniti prosti čas otrok s ponudbo športno-zabavnih aktivnosti, ki bodo trajale
vse do konca avgusta.
ŠZS bo pripravila spletni informator športnik aktivnosti, informator v glasilu Kraški obzornik ter promovirala
poletne športne aktivnosti v občini Sežana.
K sodelovanju zato vabimo vse, ki organizirate kakršnokoli obliko športne prireditve ali vadbe
(redno/periodično, individualno/skupinsko, plačljivo/brezplačno…) za katerokoli generacijo na območju občine
Sežana. Vse kar morate storiti je, da nam do 20.6. 2016 pošljete oblikovan predlog, ki bo natisnjen v brošuri in
mora vsebovati naslednje podatke:





kratek opis dejavnosti z navedbo obdobja, kdaj se program izvaja in komu je program namenjen (do
350 znakov) ter slikovno gradivo za objavo na spletu,
kraj/prostor izvajanja dejavnosti,
urnik in cena oziroma prispevek,
telefonska številka kontaktne osebe, e- naslov (ni nujno), spletna stran (ni nujno)

V letošnjem poletju bomo v Sežani pridobili nov poletni prireditveni prostor – Kraško riviero. Na podlagi
večletnih idej, snovanj ter želja o vzpostavitvi letnega družabnega prostora v Sežani smo v letošnjem letu tik
pred realizacijo projekta – Kraška riviera. Zato vas vabimo, da aktivnosti organizirate v sežanskem športnem
parku – Kraški rivieri.
Popolne predloge pošljite na e-naslov niko.zadnik@sport-sezana.com, kamor lahko pišete tudi za dodatne
informacije.
Članice ŠZS vabimo k sodelovanju, saj bodo vsi vključeni programi članic ŠZS sofinancirani.
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