Športna unija Slovenije v sodelovanju z društvom
__________________________________________________________

ZADEVA: Prošnja za Vašo medijsko podporo projekta Veter v laseh

V naši občini letošnje leto že _________organiziramo pomembno prireditev za otroke in
mladostnike, Veter v laseh – s športom proti zasvojenosti. Gre za vseslovensko športnodružbeno akcijo, ki v ospredje postavlja šport in ne zasvojenost, s katero se mladi
srečujejo v vse večji meri.
Ker bo prireditev potekala dne ________________________________ v organizaciji
skupaj z _________________________ vas na tej točki vljudno prosimo za vašo pomoč
in podporo v mediju, saj bi radi s sporočilom dosegli čim večje število ljudi in jih obvestili
o tako pomembni akciji, namenjeni otrokom in mladostnikom.
Ali ste vedeli, da se precejšnje število otrok in mladostnikov spopada z določeno obliko
zasvojenosti, bodisi s hitro prehrano, sladkorjem ali pa celo z računalniki? Ker je stanje
med mladostniki že zaskrbljujoče, Športna unija Slovenije spodbuja alternativo vsem
zasvojenostim v obliki športnih aktivnosti. Zato ni čudno, da je projekt Veter v laseh tako
uspešen že več kot 20 let!
Projekt Veter v laseh je prepoznavna znamka
Program VETER V LASEH – S ŠPORTOM PROTI ZASVOJENOSTI se izvaja kot
nacionalna športno-družbena akcija, ki se bo letos že 27. leto zapored odvijala 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. Seveda je še posebej pomembno, da se akcija zavzema za vključevanje tistih
posameznikov, ki so v športu manj dejavni, hkrati pa povečuje ozaveščenost mladih o
pozitivnih učinkih zdravega in aktivnega življenjskega sloga.

Akcija bo potekala po celi Sloveniji
Prireditve pod okriljem Vetra v laseh že potekajo po vsej Sloveniji, ko se preko 20.000
otrok in mladostnikov druži in giba na številnih prireditvah s pestrim športnim
programom, ki vključuje raznovrstne športne animacije, poligone in igre. Poleg športnih
aktivnostih bodo na prizoriščih potekale tudi spremljevalne kreativne dejavnosti. Na ta
način se bodo na prireditvi mladi družili in ob športu spoznali zdrav in zabaven način
rekreacije. Vse aktivnosti so pripravljene tako, da jih lahko izvajajo otroci brez
predhodnega predznanja, hkrati pa so zanimive tudi otrokom, ki že poznajo posamezno
športno panogo.
To pa še ni vse!
Raper Zlatko je za Veter v laseh pripravil prav posebno himno, ki se bo odvrtela na
začetku in ob zaključku prireditev! S himno je vzdušje na prireditvi še bolj prijetno in
sproščeno.

Prošnja za objavo dogodka v medijih
Ker se v našem društvu zares zavzamemo za spodbujanje športnih aktivnostih in širjenje
športnega duha tudi med mladimi, Vas prosimo za medijsko podporo, saj bomo na ta
način skupaj dosegli več.
Vse informacije glede prireditve boste našli na spletni strani www.vetervlaseh.si. Na levi
strani izberite željeno vsebino projekta in izvedeti vse kaj vse program Veter v laseh
zajema, kako se izvaja in preko novičk spoznajte rezultate dela, dogodke in akterje.

Za vse ostale informacije pa smo Vam seveda na voljo, prav tako Vam lahko pošljemo
več vsebin, gradiva o sami akciji in seveda fotografije.
Kontakt: ______________________________________

Z lepimi pozdravi v širjenju pozitivnega športnega duha,
__________________________________________

