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INFORMATOR – MAREC 2016 

Spoštovani starši ! 

 

Tudi tokrat smo zimski del sezone dobro zaključili, saj so se tudi naši dečki in deklice dobro odrezali v Kranju na 
državnem zimskem prvenstvu. Kot običajno je bil mesec januar neobičajno dolg, zato pa je mesec februar, kljub 
temu, da je letos en dan daljši, švignil mimo nas zelo hitro. Upamo le, da nas narava ne bo več presenetila s 
kakšno obilico snega in da se začenja pomlad. Je pa mesec marec vsako leto opozorilo za nas plavalce in 
trenerje, da pričnemo pripravljati vse potrebno za naše pred prvomajske priprave. Ker boljših in kvalitetnejših 
ponudb nismo dobili, so se naši trenerji in trenerke odločili, da gremo tudi letos na prirave na Ptuj. Želijo si tudi, 
da se tudi letos priprav udeleži čim večje število naših plavalcev iz selekcij in športne šole. Iz izkušenj lahko 
potrdimo, da so iz prav vseh vidikov, za vse starostne skupine, plavalne priprave na Ptuju zelo koristne. 

PRED PRVOMAJSKE PRIPRAVE PTUJ 2016  

Na priprave se bomo odpravili verjetno z enim avtobusom v soboto, 23. aprila zjutraj, vrnili pa se bomo v soboto 
30. aprila 2016 do kosila. Če vaš otrok ne bo mogel izostati dva dni od od pouka, prosimo, da ga v torek, 26. 
aprila po šoli pripeljete na Ptuj, kjer se bo pridružil-a ostalim. Udeleženci mednarodnega mitinga v Banja Luki, 
se bodo na tekmovanje podali že v petek, 22. aprila in potem v nedeljo po tekmovanju prišli zvečer direktno na 
Ptuj. Cena za dnevni penzion je 38€, kar pomeni za 7 dni cca 270€ (če nam bodo zaračunali še turistično takso, 
potem bo penzion za 1€ višji. Strošek prevoza bo predvidoma 25€ v obe smeri. Če se bo vaš otrok peljal samo v 
eno stran, bo cena prevoza 15 €, na vsak način pa vas prosimo, da nam to tudi označite na prijavnici. Danes vam 
v prilogi pošiljamo prijavnico in vas prosimo, da nam prijave oddate najkasneje do ponedeljka 21. marca 2016. 
Tokrat vam bomo prvič poslali na dom položnice za plačilo priprav, gotovino bomo pobirali samo izjemoma. Kot 
običajno bodo morale biti priprave plačane do odhoda na Ptuj. Kot vsako leto bomo tudi letos imeli individualne 
ure, ki bodo obsegale snemanje vseh štirih tehnik, komentar trenerja ali trenerke in 3 x po 45 minut vadbe in 
odpravljanja napak v vodi. Cena teh ur je 35€, ki jih lahko poravnate direktno na Ptuju, ali pa že pri plačilu 
položnice za priprave. 

ŠTARTNINA NA DRŽAVNIH PRVENSTVIH 

Kot verjetno že veste, moramo po nalogu in sklepu Plavalne zveze Slovenije plačevati po novem 7€ na štart. 
Sklep PZS velja od vključno vseh letošnjih zimskih državnih prvenstev dalje. 

HUMANITARNA AKCIJA 

Zaradi izjemnega odziva, predvsem staršev in otrok socialno šibkih družin, ki smo jih lani učili plavati v naši 
akciji »40 veselih obrazov«, smo se odločili, da letos to akcijo ponovimo. Lepo vas prosimo za pomoč. Če bi vas 
čim več morda zagotovilo vsaj stroške (200€) za enega otroka, bo akcija gotovo uspela. Če ste nam pripravljeni 
pomagati, lepo prosimo da stopite v kontakt s klubsko pisarno. HVALA 

 

03.03.2016                    Plavalni klub Olimpija 

 


