CILJ POLETJA : AKCIJA
ŠPORTNE AKTIVNOSTI NA ŠMARTINSKEM JEZERU.

1. TEČAJ KAJAKAŠTVA
IN POLJUBNE AKTIVNOSTI NA VODI :
- ČOLNI NA VESLA, KANU
- SUP
- VODNI TRAMPOLIN
- HOJA PO VODI – WATER ZORB
- BLOB

ČOLNI NA VESLA, KANU

CELODNEVNI PAKET OD 8.30-16.00, VKLJUČUJE PREVOZ
IN PRIGRIZEK.

STROŠEK : 14 €/osebo

2. TEČAJ SUPANJA

VODNI TRAMPOLIN

IN POLJUBNE AKTIVNOSTI NA VODI :
- ČOLNI NA VESLA, KANU
- KAJAK
- VODNI TRAMPOLIN
- HOJA PO VODI – WATER ZORB
- BLOB

HOJA PO VODI – WATER ZORB

CELODNEVNI PAKET OD 8.30-16.00, VKLJUČUJE PREVOZ
IN PRIGRIZEK.

STROŠEK : 14 €/ osebo

3. TEČAJ PLEZANJA
BLOB

IN POLJUBNE AKTIVNOSTI V NARAVI :
- IGRE Z ŽOGO
- FRIZBI
- HOJA PO VRVI - SLACKLINE

CELODNEVNI PAKET OD 8.30-16.00, VKLJUČUJE PREVOZ
IN PRIGRIZEK.

STROŠEK : 14 €/ osebo

HOJA PO VRVI - SLACKLINE

VLJUDNO VABLJENI VSI!
VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVA :
031 716 617
info@dzampa.si
OPOMBE :
VSE AKTIVNOSTI IZVAJAJO LICENCIRANI INŠTRUKTORJI, OB VODI JE PRISOTEN REŠEVALEC IZ VODE.
TERMINI VSAK DAN, OD 8.30 DO 16.00. POTREBNA JE PREDHODNA PRIJAVA.
ZBOR : GLAVNA AVTOBUSNA POSTAJA CELJE OB 8.30, ODHOD IZ ŠMARTINSKEGA JEZERA NAZAJ OB 15.30.
UDELEŽENCEM JE NA VOLJO SADJE, SENDVIČ IN PIJAČA, Z DOPLAČILOM 2€ TUDI KOSILO.

AKCIJO PODPIRA :
MALT, PIVOVARNA LAŠKO d.d.

KLUB ADRENALINSKIH ŠPORTOV ŠMARTINSKO JEZERO

IN

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE CELJE

MALT - POPOLNA OSVEŽITEV : 0% ALKOHOLA, 100% AKCIJE.

CILJ POLETJA : AKCIJA.
DOPIS POTENCIALNIM SPONZORJEM IN PODPORNIKOM.

ŠPORTNE AKTIVNOSTI NA ŠMARTINSKEM JEZERU
ZA OTROKE IZ SOCIALNO ŠIBKEJŠIH DRUŽIN.

Teh je v naši okolici vsaj 700. Marsikdo izmed njih nima možnosti za obisk kopališča, kaj šele počitnic na morju. Zato se raje
usedejo za računalnik, ker čas tako hitreje mine. Aktivnih otrok je vedno manj.
Zato smo se povezali z Zvezo prijateljev mladine ter na Šmartinskem jezeru organizirali programe aktivnega preživljanja
prostega časa preko spoznavanja različnih športov, od kajakaštva, SUP, plezanja, iger z žogo, do hoje po vodi in trampolina.
V našem društvu imamo namreč dovolj opreme in predvsem veliko mladih športnih pedagogov, inštruktorjev različnih
športnih aktivnosti, ki ne najdejo dela.
S projektom »CILJ POLETJA : AKCIJA« želimo prispevati k reševanju problema socialno šibkejših otrok in mladih športnih
pedagogov brez dela, dobrodošel stranski učinek bo oživitev Šmartinskega jezera.
A je projekt usmerjen tudi drugim, na Šmartinsko jezero vabimo :
- Osnovnošolske in srednješolske otroke brez očitnih finančnih težav.
- Zaposlene, ki si želijo rekreacije in oddiha po dolgem, vročem dnevu v službi.
Do teh pristopamo direktno in jim ponujamo športne pakete z največ akcije za najmanj denarja.
Potrebujemo pa pomoč pri financiranju programov za socialno šibkejše.

Strošek enega udeleženca športnega programa je 14 €, kar vključuje aktivnosti na vodi in na kopnem s prisotnim licenciranim
inštruktorjem in izkušenim reševalcem iz vode, prevoz iz Celja do jezera ter nazaj, sendvič, sadje in pijačo.
Zato se obračamo na Vas, da v skladu z Vašimi zmožnostmi prispevate k projektu »CILJ POLETJA : AKCIJA« in omogočite
otrokom stik s športom in aktivno preživljanje prostega časa. Strošek ene skupine 24 otrok je 336 €.
Po podatkih Zveze prijateljev mladine je v naši okolici otrok, ki spadajo v kategorijo finančno prikrajšanih vsaj 700.
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MALT, PIVOVARNA LAŠKO d.d.
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IN
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Cilji programov – poleg :
-

aktivnega preživljanja prostega časa otrok, ki si tega ne morejo privoščiti;
zaposlitve mladih športnih pedagogov, ki so brez dela ter
oživitve Šmartinskega jezera, ki kot prostor za rekreacijo in oddih ostaja neizkoriščen;

so naslednji :
-

da otroci spoznajo različne športne aktivnosti in katero izmed njih vzljubijo;
da otroci spoznajo, kako jim lahko šport koristi v vsakodnevnem življenju in kako zabaven je v resnici lahko fizični napor;
da se otroci ob stiku s športnimi pedagogi nalezejo aktivnega življenskeg stila, ki ga le-ti živijo vsak dan ter
da se ustvari aktivna skupnost, kjer otroci in športni pedagogi skupaj nadaljujejo športno pot v življenje.

S projektom »CILJ POLETJA : AKCIJA« se želimo čimbolj približati številki 700 otrok, katerim bomo omogočili programe brezplačno. Če nam to uspe, je to
lahko velik uspeh s pozitivnimi učinki tudi za naslednje generacije. Aktivni bodo bolj zdravi, bistri, bolj srečni in posledično bolj produktivni.
Strošek izvedbe programov z vsemi 700 otroci je 9800 €, kar pomeni tri poletne mesece športa za celjske otroke in mladino.
Generalnemu sponzorju v zameno ponujamo :
1. Obarvanje projekta »CILJ POLETJA : AKCIJA« z barvami vašega podjetja.
-

Celostna grafična podoba je obarvana v barve Vašega podjetja;
Vsak udeleženec programa in njegovi starši dobijo letak z opisom progrma in vsi bodo vedeli, kdo je te aktivnosti omogočil;
Javna zahvala v medijih; projekt lahko postane precedens solidarnosti in primer vzajemnega reševanja trostranskega problema, ki ga lokalna
skupnost ne bi mogla rešiti brez pomoči dobrodušnega vračanja v okolje uspešne gospodarske družbe.

2. Video projekta »CILJ POLETJA : AKCIJA«.
Projekt povzamemo v kratkem videu, ki opiše dogajanje in na kratko predstavi Vaše podjetje kot subjekt, ki je projekt omogočil. Predstavnik Vašega
podjetja lahko poda izjavo, video pa se zaključi z zahvalo podjetju vseh udeležencev (700-krat »HVALA!«).
3. Promo material v medijih.
Ves slikovni material programa bo vseboval elemente Vašega podjetja, kolikor bo le možno, ga bomo razširili v medijih. Informacije o projektu bomo
poskusili prenesti tudi na POP TV IN KANAL A, kar vam v tem trenutku ne moremo obljubiti, a težav ne pričakujemo.
4. Ostalo :
-

Logo vašega podjetja na plakatih.
Logo vašega podjetja na letakih (razdelili jih bomo po šolah).
Zastavica/promo vašega podjetja ob jezeru.
Plavajoča zastavica/promo vašega podjetja na jezeru.
Promo print vašega podjetja na čolnih (nalepka).
Promo print vašega podjetja na SUPih (nalepka).
Promo print vašega podjetja na majicah.
Transparent vašega podjetja ob jezeru.
Zahvala vašemu podjetju preko radia.
Zahvala vašemu podjetju v tiskanih medijih (Celjan, Novi Tednik).
Zahvala vašemu podjetju na dogodkih/tekmovanjih na Šmartinskem jezeru.

5. Izpostavljenost na naslednjih mestih :
-

Facebook (doseg preko 8000 oseb);
Cca 600 naslovov preko Zveze prijateljev mladine Celje;
Šmartinsko jezero;
Po celjskih osnovnih in srednjih šolah;
Dzampa.si;
Mcc-celje.si;
Radio;
Celjan, Novi Tednik in drugi mediji.
V vsakem primeru hvala za Vaš čas in lep pozdrav!
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