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INFORMATOR – APRIL 2016 

Spoštovani starši ! 

 

Kot vse kaže se vreme izboljšuje, temperature dvigujejo, kar so zelo dobri obeti za naše pred prvomajske 
priprave na Ptuju. Uspešno smo izvedli redno skupščino. Po vseh merilih uspešnosti, je bilo tudi leto 2015 za PK 
Olimpijo zelo uspešno. Prvič v zgodovini kluba smo izvedli humanitarno akcijo za otroke iz finančno zelo slabo 
stoječih družin, uspešno smo praznovali štirideset let našega delovanja, udeležili smo se odmevne prireditve 
»Otroški bazar« na Gospodarskem razstavišču.  Postavljali smo državne, klubske in osebne rekorde, zmagovali na 
državnih prvenstvih in raznih tekmovanjih v Sloveniji in na tujem. Na naši skupščini smo se s priložnostnimi 
plaketami in »Tjulkoti« zahvalili našim najboljšim plavalcem. Za uspešno delo v obdobju 2012-2015, pa smo se 
zahvalili tudi vsem aktivnim trenerjem, učiteljem in vaditeljem. Prav tako pa smo se za omenjeno obdobje za 
vodenje kluba zahvalili tudi gospodu Hajdinjaku. 

PRED PRVOMAJSKE PRIPRAVE PTUJ 2016 

Na priprave bomo odšli v soboto 23. aprila ob 7.00 iz Tivolija. Povratek bo v soboto, 30. aprila predvidoma med 
13.00-14.00 uro. Predvidoma bomo na Ptuj krenili z dvema avtobusoma. Večja skupina naših plavalcev se bo 
pred pripravami udeležila še mednarodnega tekmovanja v Banja Luki in se nam bodo na Ptuju pridružili šele v 
nedeljo v nočnih urah. Odhod, 30. aprila iz Ptuja je predviden okoli 12.00 ure. Kot smo vas že obvestili, je vožnja 
za tiste, ki bodo šli samo v eno smer 15€ za tiste, ki se bodo z nami peljali v obe smeri, pa 25€. Stroške za 
avtobus, ki bo odšel v Banja luko + prevoz iz Ptuja v Ljubljano, bomo izračunali glede na število udeležencev 
tekmovanja naknadno. Vsi ki bodo prišli pozneje, ali pa bodo odšli prej ali pozneje iz priprav, si morajo seveda 
prevoz priskrbeti sami. Dnevni penzion bo 39€, tako da bo celotni strošek priprav znašal 7 x 39€ + 25 (15)€ =298 
(288)€. Vsem potnikom v Banja Luko, bomo obračunali 5 polnih penzionov + 1x nočitev z zajtrkom (na to ceno 
še čakamo). Tokrat vam prvič pošiljamo položnice za priprave kar z aprilsko pošto in vas prosimo, da jih 
poravnate do 20.aprila. Nočitev z zajtrkom bomo obračunali skupaj z majsko vadnino. Vsi, ki stroške priprav 
plačujete obročno, boste zadnji obrok za plačilo dobili skupaj z majsko vadnino. Za kakršne koli dodatne 
informacije, lahko kontaktirate klubsko pisarno v dopoldanskem času. Za vse, ki se priprav ne bodo udeležili, 
bodo v Tivoliju organizirani redni treningi !!! 

POMEBNO (DOLŽNIKI) 

Na zadnjem sestanku uprave kluba je bilo izpostavljeno, da je potrebno ponovno vse dolžnike opozoriti, da 
plavalke in plavalci, ki za prejšnji mesec nimajo poravnane vadnine in tekmovalnih stroškov ne bodo mogli it na 
tekmovanj. Vsem dolžnikom smonjihove plačilne kartice dodali v pošto in vas prosimo, da svoje dolgove v 
najkrajšem možnem času poravnate. 

OPREMA 

Končno smo se z novim izdelovalcem opreme dogovorili, da bo začel delati za nas. Prvi projekt, ki je že 
dogovorjen so hlače od trenirke in parke. Mlajše selekcije so bile o naročilu zaščitnih plaščev (park) že 
obveščeni, starejši pa lahko parko tudi še naročite. Lepo vas prosimo, da se nam z naročilom (tudi ponovno) 
javite vsi, ki bi za svoje otroke potrebovali nove hlače od trenirke. Hvala 
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