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INFORMATOR – JANUAR 2018 

 

Spoštovani starši 

 

Letošnji januar v zdravstvenem smislu ne obeta kaj dobrega. Visoke temperature za to obdobje kar kličejo viruse 
gripe in prehlade, tako da vas lepo prosimo, da poskrbite, da bodo otroci uživali čim več vitaminov in da jih 
opozorite, da pazijo tudi sami na svoje zdravje (kape, zimska oblačila, sušenje las pred izhodom iz bazena) in naj 
jih toplo vreme ne zavede. Ob koncu tega meseca in v prvi polovici februarja se bodo odvijala vsa zimska 
prvenstva (Ljubljana, Celje, Maribor) in res bi bilo škoda, da bolezni preprečijo nastope naših plavalk in 
plavalcev.  Prosimo vas tudi, da trenerjem ali v pisarno sporočite, če se strinjate s pogoji prevoza in 
prenočevanja v Celju in v Mariboru. 

OPREMA  

Kot smo vas že dvakrat obvestili, smo tik pred Novim letom dobili vse številke kopalk, pa tudi dolge in kratke 
hlače so sedaj na zalogi razen manjših številk moških dolgih hlač, ki pa so v delu in bodo tudi v kratkem pri nas. 
Prosimo vas če nas tudi obvestite, če česa, glede na naročila, niste prejeli, da to uredimo. Ostala so nam samo še 
pogajanja glede nahrbtnikov, za katera pa vam ne moremo obljubiti, da bodo izpeljana in realizirana do zimskih 
državnih prvenstev. Po državnih prvenstvih bomo ponovno naročili nekaj zaščitnih plaščev (Park) tako da 
razmislite, ali potrebujete ta del opreme tudi za svojega otroka. 

VADNINA , TEKMOVALNI STROŠKI...... 

Lepo vas prosimo, da v najkrajšem možnem času poravnate vse obveznosti za leto 2017. Vsem, ki po naših 
podatkih nimate poravnanih vseh položnic za leto 2017, dodajamo v prilogi izpis finančnih dogodkov. Če boste 
kaj poravnali v času, ko naša komunikacija poteka, seveda smatrajte, da je naš opomin brezpredmeten, sicer pa 
vas lepo prosimo, da dolgove poravnate takoj. Neplačevanje obveznosti do kluba, nam zares kot smo vam že 
večkrat omenili, otežuje finančno poslovanje.  

PRED PRVOMAJSKE PRIPRAVE PTUJ 2018 

Po načrti našega trenerskega tima se bomo tudi letos udeležili pred prvomajskih priprav na Ptuju, seveda, če 
slučajno ne dobimo 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 23.-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.  
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NAVIJAČI PK OLIMPIJA 

S strani staršev je v klubsko pisarno prišla pobuda, da bi radi imeli skupne zelene navijaške majice. Ker 
organizacija izdelave teh majic ni ne vem kakšen organizacijski zalogaj, bomo te majice zagotovili že do 
državnih prvenstev. Najprej pa prosimo vse starše naših tekmovalcev, da malo pomislijo, če imajo morda v mislih 
kakšnega sponzorja, ki bi nam pokril nakup 50-100 navijaških majic. Za zahvalo bi seveda dali na majico tudi 
znak njihove firme. Ker je to investicija ranga 200-300€ upamo da se najde kakšen podpornik našega kluba. 
Seveda pa rabimo informacijo o morebitnem sponzorju v najkrajšem možnem času, da izpeljemo vse potrebno 
tudi za tisk in/ali vezenje. 

 

 

 

11.01.2018                    Plavalni klub Olimpija 

 

 

 


