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INFORMATOR – MAJ 2018 

 

Spoštovani starši ! 

 

Letošnje priprave se za nekatere starejše plavalke in plavalce niso iztekle dobro, saj so bili zaradi neprimernega 
in nedostojnega vedenja v času klubskih priprav na Ptuju (o celotnem poteku in o ukrepih boste obveščeni 
naknadno) predhodno poslani domov. Sicer pa so priprave po besedah trenerjev potekale po planu. Razen ene 
poškodbe in ene odpovedi v zadnjem trenutku, večjih bolezenskih težav ni bilo, otroci pa so po mnenju trenerjev 
uživali in se imeli lepo. 

Za tiste, ki so bili na Ptuju prvič, je bila to prva in upamo, da lepa izkušnja, za vse ostale pa dokaj naporen teden 
pridnega treninga in priprav za tekmovanja v maju in juniju. Če bo še uspešnost v šoli na želenem nivoju, potem 
bodo vaš/naši otroci uspešno zaključili še eno novo šolsko in tekmovalno obdobje 2017/18. Hvala vsem staršem, 
ki ste, nekateri verjetno zelo težko, omogočili svojim otrokom, da se udeležijo teh priprav, ki vsako leto pokažejo, 
da so zelo koristne in nenadomestljive. 

PRED PRVOMAJSKE PRIPRAVE PTUJ 2018 - OBRAČUN 

Vsem plavalkam in plavalcem, ki so bili na Ptuju 6 ali 7 dni in tudi tistim, ki so bili na Ptuju manj dni, smo že 
pred začetkom priprav poslali položnice za celotno bivanje, razen tistim ki so se odločili za obročno 
odplačevanje. Vsi, ki ste priprave odplačevali obročno, ste danes, poleg redne vadnine in tekmovalnih stroškov, 
dobili poračun do dokončnega poplačila priprav na Ptuju. Obračunali smo vam tudi prevoz, ki je bil po naši oceni 
tudi letos cenovno zelo ugoden. Če bodo kakšne nejasnosti ali naše napake, vas lepo prosimo, da nam to čim 
prej sporočite, da popravimo.    

POLETNA ŠOLA PLAVANJA IN ATLETIKE IN VARSTVO NA KODELJEVEM 

Kot smo vas pred kratkim obvestili in tudi prosili za pomoč, bomo tudi letos na Kodeljevem  v osmih (tedenskih) 
terminih organizirali, poletno šolo in varstvo za  otroke od šestega leta starosti dalje. Varstvo bo seveda za naše 
plavalce nižjih selekcij in športne šole, ostali programi pa za vse tiste, ki bi se radi še kaj naučili. Letos smo se za 
sodelovanje dogovorili z Atletskim klubom Olimpija. Tovrstno sodelovanje je novost  v Sloveniji  in seveda 
upamo, da bo naletelo na splošno odobravanje. Okolje in pogoji na kopališču Kodeljevo in stadionu Slovana v 
bližini, so brez dvoma primerni za izpeljavo naše poletne šole. V ta namen vas še enkrat lepo prosimo, da na 
našo poletno šolo opozorite morda vaše prijatelje, znance, sosede za katere mislite, da bi jih morda poletno 
druženje in zabava na Kodeljevem zanimala. Bo pa seveda vabilo objavljeno tudi na naši www in FB strani,  
reklamni flyer smo vam pa že poslali in upamo, da ga boste posredovali dalje. Iskrena hvala pa tistim ki ste se že 
vključili v pomoč pri informiranju čim večjega števila zainteresiranih. Hvala. 
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