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INFORMATOR – NOVEMBER 2015 

Spoštovani starši 

 

Prve počitnice so za nami, prve tekme tudi, vse bolj pa se bliža naš osrednji letni organizacijski dogodek MM 
Miklavž. Od torka naprej, so pričeli naši plavalke in plavalci selekcij dobivati brisače in plavalne kapice, večina 
pa je pomerila tudi že kopalke, ki jih bomo v kratkem naročili. Tudi letos se kot običajno, dogajanja proti koncu 
leta začnejo zgoščevati, tako da bo tudi letos, kot vse kaže pestro. Naši plavalci so postavili tudi že prvi  državni  
rekord in se udeležili tudi že tekmovanja v tujini. Prepričani smo, da lahko, dragi starši, ob tej intenzivnosti 
dogajanj računamo tudi na vašo pomoč.  

MIKLAVŽ 2015  

Kot vse kaže se bo letošnji Miklavž približal rekordni udeležbi, vsaj kar se udeležbe držav tiče. Koliko bo 
nastopajočih, seveda še ne moremo reči, nas pa veseli, da pridejo na naš miting tudi plavalci iz Madžarske in 
Slovaške. Dogovarjamo se še s klubi iz Italije, Avstrije in Češke. Tudi letos vas ponovno  prosimo za pomoč v 
pridobivanju denarnih in materialnih sredstev in seveda tudi za pomoč neposredno na tekmovanju, ker je za 
korektno izvedbo, potrebno kar veliko ljudi. Prosimo vas, da boste sodniki, podeljevalci, opremljevalci, prodajalci, 
varovalci in povezovalci vsega, kar se bo na tekmovanju dogajalo. Miklavž je naš skupni projekt in tako naj 
ostane tudi v bodoče. Hvala tudi vsem, ki ste se že prijavili za pomoč v materialni ali fizični obliki. Le s skupnimi 
močmi bomo ta miting, izpeljali tako kot smo znani, da znamo izpeljati tekmovanje. Tekmovanje bo potekalo v 
soboto 28. novembra in bo trajalo skoraj cel dan, kar pa verjetno itak že veste. Tudi letos bomo tekmovanje 
organizirali v sodelovanju s plavalnimi prijatelji iz Branika iz Maribora. Naša novoletna zabava za naše člane pa 
bo tudi letos odvisna od izkupička srečolova, ki ga bomo organizirali le v primeru, da nam uspe zbrati dovolj (za 
enkrat zelo slabo kaže) zanimivih dobitkov. 

PRAVILNIK  

Pripravljamo tudi pravilnik o nošenju klubske opreme. Plavalci in plavalke selekcij bodo ob prevzemu s klubske 
strani podarjene opreme morali podpisati tudi prevzemni zapisnik. Ko bodo prispele naročene kopalke, pa bo 
vsak dobil v podpis poleg prejema kopalk tudi pravilnik o nošenju klubske opreme. Podpisi prejemanja opreme 
so potrebni zaradi računovodskih pravil. Po sklepu klubskega vodstva, bodo opremo dobili vsi ki so s klubom 
podpisali letno pogodbo. 

ZAHTEVEK ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJO KLUBU 

Še enkrat pozivamo vse starše in prijatelje kluba, ki svojega dela dohodnine ne namenjate nobeni civilni združbi, 
ponovno prosimo, da se delu dohodnine odpovedo v korist kluba. Formular-zahtevek je tudi na naši spletni 
strani v rubriki o klub/dokumenti, lahko ga pa dobite tudi v pisarni ali pa po pošti. Lepa hvala tistim, ki ste del 
dohodnine že namenili našemu klubu in ki boste to storili tudi v prihodnje. 
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