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Poziv dru5tvom k vkljuEitvi v projekt Sportno obarvano poletie na Kras

obiini SeZana! Sportna zveza Obiine Seiana (5ZS) Uo, tako kot v preteklih
poletnih
poditnic
izvedla projekt Sportno obarvan poletje na Krasu. Zato podajamo roko vsem
letih, v dasu
organizacijam, ki pripravljajo aktivnosti v obiini Seiana. V leto5njem letu je bila 5zS uspeina na razpisu
Dragi izvajalci Sportnih aktivnosti v

Fundacije za 5port in pridobila sredstva za izvajanja programov. eas izvajanja programa bo skozi celotne poletne

poiitnice med tednom v vedernih urah. 5ZS bo skrbela za celotno pripravo, oglaSevanje, koordinacijo ter
vodenje programa. Zakljuiek projekta bomo kronali z Mini olimpijado konec meseca avgusta, ko se v naii
obdini odvija obtinski praznik in tako bomo pripravili atraktivni program z vpisom otrok v vsa Sportna dru5tva

ter klube!
Namen projekta: zdruiit vse Sportne aktivnosti pod eno streho, obogatiti 5portno dogajanje v obdini Seiana v
dasu poletnih poiitnic, ko Sportna ponudba zamre in obiani tako nimajo ved vsebinskih Sportnih programov, v
katere bi se lahko vkljuiili ter zapolniti prosti das otrok s ponudbo Sportno-zabavnih aktivnosti, ki bodo trajale
vse do konca avgusta.

bo pripravila informator 5portnik aktivnostih, ki bo objavljen v glasilu Kraiki obzornik ter promovirala
poletne 5portne aktivnosti v obtini Seiana.

5ZS

K

sodelovanju zato vabimo vse,

ki

organizirate kakrSnokoli obliko Sportne prireditve

ali vadbe

(redno/periodidno, individualno/skupinsko, plailjivo/brezplaino...) za katerokoli generacijo na obmoiju obdine
SeZana. Vse kar morate storitije, da nam do 27.5.2015 poiljete oblikovan predlog, ki bo objavljen v glasilu
Kra5ki obzornik in mora vsebovati naslednje podatke:

kratek opis deiavnosti z navedbo obdobja, kdaj se program izvaja in komu je program namenjen (do
350 znakov) ter slikovno gradivo za objavo na spletu.

kraj/prostor

izvaja nja dejavnosti,

urnik in cena oziroma prispevek,
telefonska Stevilka kontaktne osebe, e- naslov (ni nujno), spletna stran (ni nujno)

ee kot druitvo ie premiiljujete o novem dogodku oz. vodbi, nqm lahko piiete. Pomagoli vom bomo pri
organizaciji in promociji dogodka.
Vsi prispeli predlogi bodo objavljeni na spletni strani www.sibamkrasno.si
Popolne predloge po5ljite

na

e-naslov niko.zadnik@sport-sezana.com. Vs e dodatne informacije dobite na

telefonski Stevilki ali po e-poSti.

ehnice

5ZS

vabimo k sodelovaniu, sai bodo vsi vHiueeni oroorqmi ilanic 5ZS sofinancironi.

Pripravil:
Niko Zadnik
041-295-393
niko.zadnik@sport-seza na.com
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