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INFORMATOR – MAJ 2016 

Spoštovani starši ! 

 

Letos smo pa na Ptuju na žalost doživeli zopet nekaj novega. Trening v snegu na prostem pa ni prav vsakdanja 
stvar v plavalnih krogih. K sreči so nam šli urejevalci plavalnih pogojev na Ptuju zelo na roke in so poskrbeli, da 
je bila voda ves čas primerna za treniranje, za naše najmlajše pa smo bili že v naprej dogovorjeni, da bodo ob 
slabih vremenskih pogojih trenirali v notranjem 25-metrskem bazenu. Čeprav nam je Narava ponovno pokazala 
zobe in čeprav smo zelo nemočni v takih situacijah, so priprave minile po planih trenerjev, večjih prehladov in 
bolezni tudi ni bilo, otroci pa so po našem mnenju uživali.. Za tiste, ki so bili na Ptuju prvič, je bila to prva in 
upamo, da lepa izkušnja, za vse ostale pa dokaj naporen teden pridnega treninga in priprav za tekmovanja v 
maju in juniju. Če bo še uspešnost v šoli na želenem nivoju, potem bodo vaš/naši otroci uspešno zaključili še 
eno novo šolsko in tekmovalno obdobje 2015/16. Hvala vsem staršem, ki ste, nekateri verjetno zelo težko, 
omogočili svojim otrokom, da se udeležijo teh priprav, ki vsako leto pokažejo, da so zelo koristne in 
nenadomestljive.  

PRED PRVOMAJSKE PRIPRAVE PTUJ 2016 - OBRAČUN 

Vsem plavalkam in plavalcem, ki so bili na Ptuju celih 7 dni, smo že pred začetkom priprav poslali položnice za 
bivanje in prevoz. Za oboje bomo naredili še obračun in če se bo izkazalo, da smo zaračunali kaj preveč, bomo to 
upoštevali pri junijski položnici, ker za opravljene storitve še nismo prejeli računov. Za tiste, ki so prišli na Ptuj 
direktno iz tekmovanja v Banja Luki je seveda obračun drugačen. Ker so na Ptuj prišli ponoči jim bodo zaračunali 
za ta dan samo prenočišče z zajtrkom, tako da bodo na Ptuju polnih pet dni + 1x prenočišče z zajtrkom, ki bo za 
8€ manjše kot polni penzion. Vsi ki ste priprave odplačevali obročno, ste danes, poleg redne vadnine in 
tekmovalnih stroškov, dobili poračun do dokončnega poplačila priprav na Ptuju. Če bodo kakšne nejasnosti ali 
naše napake, vas lepo prosimo, da nam to čim prej sporočite, da popravimo.  

HUMANITARNA AKCIJE »40 VESELIH OBRAZOV« 

Ker je lanska humanitarna akcijo »40 veselih obrazov« pri otrocih in starših revnejših družin naletela na tako 
pozitiven in ganljiv odziv, smo se odločili, da jo izpeljemo tudi letos. Že kar nekaj lanskih donatorjev se je 
odzvalo naši prošnji in bodo pri akciji pomagali tudi letos. Resnično upamo, da nam boste morda tudi vi vsaj 
malo priskočili na pomoč. Poleg denarnih donacij bi nam zelo prav prišle tudi stvari, ki bi jih lahko podarili 
revnim otrokom. Če se boste odločili, da tudi vi pomagate v naši skupni akciji, bomo zelo veseli in vam seveda 
lahko tudi pomagamo, ali za vas naredimo vse kar je potrebno za donacijo, pa tudi po darila gremo lahko mi in 
vam olajšamo pot in prihranimo čas. Če je le volja in možnost. HVALA. 

POLETNA ŠOLA PLAVANJA IN VARSTVO NA KODELJEVEM 

Tudi letos bomo na Kodeljevem v treh, terminih organizirali, poletno šolo in varstvo za otroke od šestega leta 
starosti dalje. Varstvo bo seveda za naše plavalce nižjih selekcij in športne šole, ostali programi pa za vse tiste, 
ki bi se radi še kaj naučili plavati in bi se radi poleti med počitnicami z nami tudi zabavali in lepo imeli. Okolje in 
pogoji na kopališču Kodeljevo to brez dvoma dovoljujejo. V ta namen vam v prilogi pošiljamo tudi dva reklamna 
lističa, ki ju, prosimo, poklonite nekomu za katerega mislite, da bi ga morda poletno druženje in zabava na 
Kodeljevem zanimala. Hvala.  
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