
   

 

 

VKLJUČITE SE V PROJEKT  

NARAVI PRIJAZNE ŠPORTNE POČITNICE! 

Nacionalna športno-družbena akcija NARAVI PRIJAZNE ŠPORTNE POČITNICE ZA OTROKE se odvija v 
številnih krajih po vsej Sloveniji. Osrednja cilja akcije, ki je namenjena otrokom, mladostnikom in družinam, 
sta širiti ljubezen do športa ter predstaviti športno aktivnost kot zdrav in zabaven način preživljanja prostega 
časa in najboljšo protiutež vsem oblikam sodobnih zasvojenosti. Izvajamo ga na nacionalni ravni predvsem 
v času šolskih počitnic, ko imajo otroci čas poskusiti nekaj novega, zato sočasno prispeva tudi k dvigu števila 
telesno aktivnih otrok in mladostnikov. 
 
V akcijo se bodo lahko vključili vsi večdnevni športni dogodki za otroke in mladostnike, kot so npr. športne 
počitnice za otroke in mladostnike, ki imajo cilj ozaveščanja pomena gibanja in aktivnega preživljanja 
prostega časa kot alternativa vsem oblikam zasvojenosti.  
 
 
KAJ ORGANIZACIJA PRIDOBI Z VKLJUČITVIJO? 
 
Športne organizacije, ki se bodo vključile v projekt, bodo dobile ustrezno strokovno, promocijsko, 
informacijsko in organizacijsko podporo, s čimer se bo izrazito povečala kakovost, prepoznavnost in 
obiskanost športno-družabnih programov za otroke in mladostnike.  
 
1. STROKOVNA PODPORA 

 brezplačna udeležba za predstavnika društva na slovesni prireditvi ob zaključku projekta, 

 strokovno svetovanje na področju organizacije in izvedbe športnih programov. 

 
2. PROMOCIJSKA PODPORA 

 brezplačen promocijski material za organizatorja, športna oprema za strokovne sodelavce in 

udeležence športnih programov, 

 promocija športnih počitnic z izpostavitvijo na spletnem mestu www.slovenijavgibanju.si, 

 promocija športnih počitnic na socialnih omrežjih ŠUS, 

 pomoč pri vzpostavitvi povezav z lokalnimi mediji, 

 možnosti soustvarjanja vsebine spletne strani na portalu www.slovenijavgibanju.si. 

 
3. ORGANIZACIJSKA PODPORA 

 brezplačna izposoja maskot Športka in/ali Vihre, 

 možnost ureditve ugodnega zavarovanja: odgovornosti strokovnih delavcev in organizatorja ter 

nezgodnega zavarovanja vadečih in udeležencev, 

 možnost ugodne izdelave tiskovin (letaki, plakati, brošure), 

 možnost naročila ugodne ponudbe promocijskih materialov, diplom, zahval, majic, kompletov 

medalj in 

 koriščenje različnih storitev bonitetnih partnerjev (storitve moderiranja, najem ozvočenja …). 
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*promocijski material, ki ga prejme organizator, je odvisen od velikosti dogodka: 

Športne počitnice ali večdnevni dogodki 

10 – 50 sodelujočih - 7 x majica Veter v laseh za organizatorje, 
- 7 x antistresna žogica Veter v laseh, 
- 15 x HB svinčnik Veter v laseh, 

50 – 100 sodelujočih - 10 x majica Veter v laseh za organizatorje, 
- 10 x antistresna žogica Veter v laseh, 
- 20 x HB svinčnik Veter v laseh, 

nad 100 sodelujočih - 20 x majica Veter v laseh za organizatorje, 
- 20 x antistresna žogica Veter v laseh, 
- 40 x HB svinčnik Veter v laseh, 

 

Količina športne opreme za strokovne sodelavce in promocijskega materiala iz tabele je vezana na 

posamezni večdnevni dogodek.  

Majice so kakovostne bombažne majice, potiskane z logotipom Veter v laseh.  

Kako se vključimo v nacionalni projekt Naravi prijazne športne počitnice? 
 pred začetkom dogodka vpišite vašo aktivnost na portalu www.slovenijavgibanju.si, 

 ob prijavi morate označiti sodelovanje »Prijava v projekt Naravi prijazne športne počitnice« in 

izpolniti obvezna polja, 

 strinjati se morate s splošnimi pogoji sodelovanja, ki vključujejo tudi obveznosti izvajalca in dogovor 

o sodelovanju. 

 
 

Kakšne so vaše obveznosti? 
Izvajalec je dolžen na športnih počitnicah promovirati šport in gibanje kot sproščeno druženje, zabavno 

preživljanje prostega časa in odlična alternativa vsem oblikam zasvojenosti. 

Izvajalec je dolžen poročati o večdnevnem dogodku najkasneje 2 dni po izvedenem dogodku, kar stori preko 

elektronskega obrazca pod posameznim dogodkom na portalu www.slovenijavgibanju.si. V kolikor želi, 

lahko izvajalec v posredovan prispevek za novico na spletni strani vključi tudi link – povezavo do novice o 

dogodku ali vadbi na svoji spletni strani, vendar pri tem besedili obeh novic ne smeta biti identični. 

a) Po zaključku večdnevnega dogodka 
 Objava fotografij dobre kakovosti (najmanj 15). 

 Na fotografijah mora biti jasno razvidna uporaba posredovanega promocijskega materiala in 

športne opreme v času dogodka (vključno z udeleženci ali strokovnimi sodelavci in prostovoljci). 

 Navedba števila udeležencev, strokovnih delavcev in prostovoljcev. 

 Prispevek za novico na spletni strani (250 do 1.000 znakov). 

 Navedba oblik in načinov promocije projekta Naravi prijazne športne počitnice. 
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Vse dodatne informacije o projektu so na voljo na elektronskem naslovu 

mojca.markovic@sportna-unija.si, kamor pošljete vsa morebitna vprašanja. Razpis traja od 26. junija 2017 

do porabe sredstev oziroma najkasneje do 5. 11. 2017. 


