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INFORMATOR – APRIL 2018 

Spoštovani starši ! 

 

Kot vsako leto, tudi letos upamo, da nam bo vreme na naših pripravah na Ptuju naklonjeno, saj je, kot vse kaže, 
zima končno zapustila naše kraje. Zimska tekmovalna sezona je za nami in vsi že pridno trenirajo za poletne 
izboljšave osebnih rekordov in seveda za čim boljše uvrstitve na državnih prvenstvih in mitingih. V marcu smo se 
uspešno udeležili mednarodnega mitinga v Hercegnovem v Črni Gori. Uspešni smo bili tudi na dveh tekmovanjih 
za najmlajše v našem domačem Tivoliju (Ježek), pa tudi na tekmovanju v Kranju (Pingvinček). 11 naših 
reprezentantk in reprezentantov, pa je bilo tudi na četveroboju bivših Jugo narodov v Beogradu. 

PRED PRVOMAJSKE PRIPRAVE PTUJ 2018 

Na priprave bomo odšli v torek 24. aprila predvidoma ob 14.00 iz parkirišča na Dolgem mostu. Povratek bo v 
ponedeljek, 30. aprila predvidoma med 15.00-16.00 uro, prav tako na isto parkirišče. Na Ptuj bomo iz Ljubljane 
krenili z dvema avtobusoma. Povratek je prav tako planiran z dvema avtobusoma, vendar bo prva skupina odšla 
proti Ljubljani v nedeljo 30. aprila, druga pa v ponedeljek 1. maja. Obakrat bo odhod po kosilu okoli 13.00-13.30 
ure. Stroške avtobusa vam bomo glede na število oseb v avtobusih, zaračunali pri majski položnici. Predvideni 
stroški za prevoz za tiste, ki bodo šli samo v eno smer so 12-15€, za tiste, ki se bodo z nami peljali v obe smeri, 
pa 20-25€. Vsi, ki bodo prišli pozneje, ali pa bodo odšli prej iz priprav, si morajo seveda prevoz priskrbeti sami. 
Dnevni penzion bo 40€. Celoten strošek bivanja na pripravah bo tako znašal za večino 240 ali 280 € . Za 
priprave boste dobili položnice za plačilo po elektronski pošti vsi. Prosimo vas, da položnice poravnate še pred 
odhodom na Ptuj, ker če stroški ne bodo poravnani pred odhodom, se vaš otrok ne bo mogel udeležiti priprav. 
Vsi, ki stroške priprav plačujete obročno, boste zadnji obrok za plačilo dobili skupaj z majsko vadnino. Za kakršne 
koli dodatne informacije, lahko kontaktirate klubsko pisarno v dopoldanskem času. Za vse, ki se priprav ne bodo 
udeležili, bodo v Tivoliju organizirani redni treningi !!! 

HUMANITARNA POMOČ 

Vodstvo našega kluba se je odločilo, da prosi za pomoč vse, ki ste pripravljeni vsaj malo pomagati posameznim 
plavalkam in plavalcem v našem tekmovalnem programu. Že lansko leto je bil ustanovljen humanitarni sklad, s 
katerim bi skušali zbrati toliko denarnih sredstev, da bi se lahko klubskih priprav udeležili tudi otroci finančno 
zelo šibkih družin. Žal je takih vedno več in upamo, da jim lahko vsaj malo priskočimo na pomoč in njihovim 
otrokom omogočimo vsaj kolikor toliko uspešen športni razvoj. Če ste jim pripravljeni pomagati in za njih 
poravnati en dan priprav, ste jim že veliko pomagali. Lani nam je akcija pomoči lepo uspela, zato smo se odločili 
za prošnjo do vas tudi letos. Poudarjamo pa, da je celotna akcija zelo diskretna, tako da omenjenih otrok ne 
izpostavljamo. HVALA vsem, ki vam ni vseeno. 

OPREMA 

Po dolgem času so naše omare z opremo polne in čakajo na zainteresirane. Nahrbtnike ste večina že dobili in 
upamo, da ste zadovoljni z njimi. Tudi dobava park je obljubljeno do 20 aprila, tako da je končno vse pod 
kontrolo. 
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