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Spoštovani starši 

 

Počitnice so končno tu !!! Tudi vreme se je počasi ureja in kot vse kaže, bo julij tak kot mora biti. Trenerji upajo, 
da se bodo plavalke in plavalci do državnih prvenstvih 100% posvetili plavanju in na tekmovanjih v juliju 
dosegli pričakovan napredek. Letos so državna prvenstva kar zgodaj, tako da najmlajši v Brestanici pričnejo že v 
soboto 16. julija, nadaljevali dečki in deklice 22. julija v Kranju in zaključili kadeti, kadetinje, mladinci, mladinke, 
člani in članice na Ravnah na Koroškem od 28.-31. julija 2016. Letos bo tekmovalna sezona kar občutno krajša 
kot lani, tako da bo celoten avgust primeren za dopuste in počitek  

 

VADNINE IN TEKMOVALNI STROŠKI 

Vse starše lepo prosimo, da poravnajo vse obveznosti kluba, da ne bo v septembru, ko bomo pričeli z novim 
tekmovalnim obdobjem težav in zapletov. Kot vsa leta vas opozarjamo na sklep upravnega odbora, da plavalke 
in plavalci, ki nimajo poravnanih obveznosti do kluba za preteklo sezono, ne bodo mogli pričeti z novo. Na 
zadnji seji upravnega odbora je bilo tudi sklenjeno, da plavalcem in plavalkam, ki imajo do kluba dolgove ne 
bomo več zalagali denarja za štartnino in za druge stroške, ki na tekmovanju nastanejo (prevoz, spanje, 
prehrana). 

 

POLETNA ŠOLA PLAVANJA IN VARSTVO NA KODELJEVEM 

V ponedeljek 27. junija smo na Kodeljevem pričeli s poletno šolo plavanja. Imamo seveda tudi varstvo za naše 
plavalke in plavalce nižjih selekcij, ki poleg druženja tudi redno trenirajo in se pripravljajo za zadnja tekmovanja 
v juliju. Če imate možnost, lahko naš drugi in tretji termin poletne šole na Kodeljevem, priporočite še komu, saj 
imam še nekaj prostih mest.  

 

AKCIJA »40 VESELIH OBRAZOV« 

Humanitarna akcija za katero smo se odločili tudi letos, poteka po planih v zadovoljstvo vseh tistih otrok, za 
katere je veselje ob bazenu ali na morju običajno neizvedljivo. Ob tej priložnosti se uprava PK Olimpija še enkrat 
zahvaljuje vsem, ki so na kakršen koli način pripomogli, da to humanitarno in plemenito akcijo izpeljemo. Akcijo 
bomo zaključili v petek 8. julija 2016.. 
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