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INFORMATOR – JANUAR 2017 

 

Spoštovani starši! 

 

Letos nam je »Veseli December« postregel s svežino, ki je bila, seveda za tiste, ki ste bili na prostem, morda kar 
malo nadležna. Naši programi so potekali vsi po programih, nekaj najstarejših pa je zadnji teden v 2016  preživelo 
na pripravah v Ribnici. Med Božično-Novoletnimi počitnicami je večina naših plavalk in plavalcev pridno trenirala in 
se pričela pripravljati na zimska državna prvenstva, ki se bodo letos pričela že koncem januarja in bodo končana že 
teden pred zimskimi šolskimi počitnicami. Za člane, mladince in kadete bo zimsko državno prvenstvo v Mariboru, za 
mlajše kategorije, pa bosta ob zimski prvenstvi v Kranju.   

OPREMA IN KOLEDARJI 

Najprej se vam iskreno opravičujemo, za zamudo pri kapucarjih in koledarjev. Čeprav bo to morda izpadlo kot 
izgovor, ampak ta zamuda zares ni bila naša krivda. Koledarji ste upamo prejeli, kapucarji pa so tudi še pripravljeni 
in jih boste dobili do konca tega tedna. Glede kapucarjev še informacija, da smo jih naročili nekaj več, tako da jih 
lahko še dobite, pa tudi imena lahko še damo izvesti, če bo taka vaša želja. Če so slučajno z velikostmi kakšne 
reklamacije ali dodatna naročila, to v najkrajšem možnem času sporočite v pisarno kluba, da čim prej uredimo. 

KOMUNIKACIJA- POLOŽNICE - DOLŽNIKI 

Glede na to, da ni bilo pripomb, je naša odločitev, da ne poslujemo več gotovinsko, očitno naletela na dober odziv. 
Redna komunikacija s pisarno kluba poteka, se pa seveda še vedno trudimo, da vam vse pomembne zadeve čim prej 
pošljemo. Hkrati pa vas še enkrat pozivamo, da v najkrajšem možnem času poravnate vse vaše finančne obveznosti 
do kluba za leto 2016. Naj vas še enkrat opozorimo, da plavalkam in plavalcem, ki nimajo poravnanih obveznosti 
prva dva meseca ne zalagamo več stroškov tekmovanj, po sklepu Upravnega odbora kluba, pa tudi tisti plavalci, ki 
nimajo poravnanih obveznosti za dva meseca, ne bi smeli trenirati in nastopati na tekmovanjih.  

PRED PRVOMAJSKE PRIPRAVE PTUJ 2017  

Po načrti našega trenerskega tima se bomo tudi letos udeležili pred prvomajskih priprav na Ptuju, seveda, če 
slučajno ne dobim še kakšne bolj ugodne ponudbe. Na Ptuju smo sicer že preliminarno mesta rezervirali in dobili 
smo zagotovilo, da nas bodo ponovno z veseljem sprejeli. Trenerski tim se bo še odločil, kdaj v terminu od 22.-30. 
aprila, bomo plavali na Ptuju. O tej odločitvi boste seveda pravočasno obveščeni. Cen za dnevne penzione naših 
priprav še nimamo, bomo pa naredili vse, da bodo primerljive z lanskimi. Kot vsako leto, lahko priprave tudi letos 
plačate obročno. Vsem, ki ste odločeni za obročno plačilo priprav, vas lepo prosimo, da nam svoj namen čim prej 
sporočite v klubsko pisarno, da vam bomo poslali položnice. Prijavnice za priprave boste dobili skupaj z marčevskim 
Informatorjem po pošti ali po mailu. V skladu s spremembo plačilne politike, vam bomo tudi letos poslali položnice 
za priprave, tako da plačevanja na blagajni več ne bo! 
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