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INFORMATOR – NOVEMBER 2017 

 

Spoštovani starši, plavalke in plavalci ! 

 

Dobro smo preživeli »Krompirjeve počitnice«, pa smo že tik pred vrati »veselega decembra«, ki nam bo upajmo, 
postregel z veseljem, zadovoljstvom in družinsko srečo. Plavalke in plavalci so že uspešno nastopili na prvi 
tekmovanjih tako doma, ta vikend, pa bodo pričeli tudi s tekmovanji v tujini. Nekaj naših najboljših plavalk in 
plavacev je bilo in še je tudi na pripravah, eni na višini, drugi na morju, tretji pa na Štajerskem. Ne gre pa seveda 
tudi pozabiti, da nas samo še dobra dva tedna ločita od našega 26-ega mitinga MIKLAVŽ. 

PLAČEVANJE ČLANARINE IN VADNINE 

Ponovno vas moramo opozoriti, in vas tudi prositi, da redno plačujete mesečne vadnine. Nekaj vas je namreč 
takih, ki v sezoni 2017-18 sploh niste poravnali še nobene obveznosti do kluba. Žal nismo tako bogat klub, da se 
nam to pri finančni konstrukciji ne bi poznalo. 

MIKLAVŽ 2017 

Organizacija našega mitinga že poteka in nekateri od vas ste nam že zagotovili pomoč. Smo pa še vedno »tanki« 
pri zbiranju sredstev in nagrad. Po informacijah iz našega sodniškega tabora je ekipa , manjka nam le še 
redarska ekipa, saj je redarska služba na takem tekmovanju obvezna. Če bi morda kdo med vami uspel pridobiti 
kakšnega donatorja ali sponzorja za oblačila sodnikov in organizatorja, bi na tudi to zmanjšalo stroške. Lepo 
prosimo vse, ki ste dopise-predloge o sodelovanju poslali naprej, da nam v pisarno sporočite, če je bilo kaj 
uspeha. Pričakujemo pomoč tudi na večer pred tekmovanjem, ko se očetje plavalk in plavalcev, ki bodo nastopili 
na tekmovanju, zberejo v Tivoliju in v petek zvečer pripravijo bazen za tekmovanje. Tu bi še posebej za pomoč 
prosili starše najmlajših selekcij, predvsem tistih, katerih otorci bodo na tekmovanju tudi nastopali. 

Še vedno z veseljem pričakujemo vašo pomoč v kakršni koli obliki. Tekmovanje je kar obsežno, je pa od 
uspešnosti tekmovanja v veliki meri odvisno tudi naše novoletno praznovanje za naše člane kluba. Hvala tudi za 
dobro voljo in namen. Vemo, da so za sponzoriranje in doniranje težki časi, vemo pa tudi to, da se pa morda le 
da pridobiti kakšne nagrade in darila. Kot že nekaj zadnjih let srečolova na tekmovanju ne bo, ga bomo pa 
priredili za naše plavalke in plavalce na novoletnem srečanju in tudi tam bomo potrebovali kakšna zanimiva 
darilca. Hvala za pomoč in se vidimo na MIKLAVŽU. 

OPREMA 

Danes vam v prilogi pošiljamo formular s povpraševanjem po opremi. Lepo vas prosimo, da VSI, ki želite, 
katerikoli del naše uradne opreme, to zabeležite v ta formular in nam vaše želje in naročila čim prej dostavite v 
pisarno. Seveda to lahko storite po elektronski, poštni ali osebni, ali preko trenerjev, samo, da pride čim prej v 
pisarno. Glede nakupa vam lahko jamčimo samo nakup artiklov, ki jih imamo na zalogi, ostalo opremo pa lahko 
dodatno naročimo, razen kopalk in nahrbtnikov, za katere pa bomo izvedli naročilo samo če bo dovolj velika 
številka naročila. Tudi kopalk je še nekaj na zalogi, z razliko od nahrbtnikov, ki bi jih bilo potrebno naročiti in 
seveda še prej najti ugodnega ponudnika. Težave pri naročanju bomo morda imeli le pri zgodnjem delu trenirke, 
ki pa ga lahko trenutno rešite tudi s kapucarjem. 
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ZAHTEVEK ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJO KLUBU 

Vse starše in prijatelje kluba, ki svojega dela dohodnine ne namenjate nobeni civilni združbi, ponovno prosimo, 
da se delu dohodnine odpoveste v korist kluba. Formular-zahtevek je tudi na naši spletni strani v rubriki naš 
klub/dokumenti, lahko ga pa dobite tudi v pisarni ali pa po pošti. Lepa hvala tistim, ki ste del dohodnine že 
namenili našemu klubu in ki boste to storili tudi v prihodnje. 

 

 

09.11.2017                Plavalni klub Olimpija 

 

 


