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INFORMATOR – FEBRUAR 2016 

Spoštovani starši ! 

 

Bravo naši članice in člani, mladinke in mladinci, kadetinje in kadeti in mlajši dečki in deklice. Starejši v 
Mariboru, najmlajši na domačem terenu in čakamo samo še na prvenstvo dečkov in deklic. V Mariboru so naši 
starješi plavalci in plavalke pokazali moč, saj so osvojili kar 13 zlatih medalj v vseh kategroijah. Kljub nekoliko 
neizkušeni in še zelo mladi ekipi, so nas prijetno presenetili tudi naši mlajši dečki in deklice, ki so se na 
domačem terenu dobro borili in osvojili ekipno odlično drugo mesto. Pred nami je konec tega tedna samo še 
državno prvenstvo za deklice in dečke v Kranju in zimski del obdobja 2015-16 bo praktično končan. Po 
zasluženih počitnicah, vendar ne za vse, se bodo naši plavalci in plavalke že pričeli pripravljati za poletno 
tekomvalno sezono. Kako bo z aktivnostmi med počitnicami, ste verjetno že obveščeni s strani trenerjev selekcij. 
Ob tej priložnosti tudi zahvala vsem staršem, ki ste v tem zimskem obdobju kakorkoli pomagali pri delu kluba. 

PRED PRVOMAJSKE PRIPRAVE  - PTUJ 2016 

Čeprav še čakamo na boljšo ponudbo za letošnje priprave, smo v kontaktu tudi s termami Ptuj, kamor pred prvim 
majem hodimo že vrsto let. Tudi letos so nam v Termah Ptuj ponudili ugodne cene za naše pred prvomajske 
priprave, zato so trenerji predlagali upravi kluba, da tudi letos odidemo na Ptuj.. 

Trenerski tim se še odloča, ali se bomo na priprave podali predvidoma v petek ali soboto, 22. ali 23. aprila, vrnili 
pa v petek ali soboto 29. ali 30 aprila 2016, kar pomeni sedem ali celo osem polnih dni priprav. Letos so 
počitnice v ugodnem terminu, saj letos plavalkam in plavalcem v šoli ne bo potrebno izostajati. Cen za dnevni 
penzion iz Term Ptuj še nismo dobili, bodo pa po zagotovilu vodstva primerljive z lanskimi, ko smo za polni 
dnevni penzion plačali x c39€, kar pomeni za 7 dni cca 280€. Strošek prevoza bo kot običajno predvidoma 25€ v 
obe smeri. Vsem, ki ste se  in se še boste (prosimo za informacijo v pisarno, čim prej) odločili za obročno plačilo 
priprav, vam danes že pošiljamo položnice. Prijavnice za priprave boste dobili skupaj z marčevskim 
Informatorjem po pošti ali pa po elektronski poti. Tokrat vam bomo na dom po elektronski ali navadni pošti 
poslali tudi položnice za plačilo priprav, ker gotovinskega plačevanja v pisarni ne bo več. 

OPREMA 

V upanju, da so bili vaši otroci zadovoljni z opremo, ki so jo dobili od kluba, vas obveščamo, da je nekaj kopalk 
po zelo ugodnih cenah še na zalogi, prav tako, pa imam na zalogi tudi še nekaj uradnih klubskih trenirk večine 
velikosti. Če je potreba po naročilu zaščitnih plaščev PARK, čim prej sporočite v pisarno kluba. Če se bo nabralo 
vsaj 10 naročil, bomo parke dali v izdelavo. Vse bomo postorili, da nam končno uspe dogovor s proizvajalcem 
opreme, da nam bodo izdelali še manjkajoče in dodatno naročene kose naše uredne opreme. 

KOMUNIKACIJA IN PLAČEVANJE POLOŽNIC 

Ponovno vas vabimo, da se odločite za elektronsko pošiljanje položnic in Informatorja. Vašo odločitev nam 
sporočite obvezno v klubsko pisarno. 
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