NAPOTKI ZA IZVAJALCE PRIREDITEV VETER V LASEH
Spoštovani organizator, veseli smo, da ste se pridružili eni najuspešnejših športno-družbenih akcij za
mlade v Sloveniji. Z vašo pomočjo bomo več tisoč mladih po celotni Sloveniji ponudili pester nabor
enodnevnih in večdnevnih športnih dogodkov in vadb.
Pripravili smo nekaj napotkov, ki vam bodo v pomoč pri izvedbi dogodkov.

1. IZPOSOJA MASKOTE AKCIJE: ŠPORTKO IN VIHRA
Športna unija Slovenije organizatorjem - lokalnim izvajalcem prireditev omogoča brezplačno izposojo
maskot akcije Veter v laseh, Športka in Vihre.
Maskoto je potrebno predhodno rezervirati ob prijavi termina prireditve oziroma najkasneje 7 dni
pred prireditvijo. Za prevoz maskote poskrbi lokalni izvajalec. V kolikor je na izbrani termin zgolj ena
prireditev na nacionalnem nivoju, je možna izposoja obeh maskot. V primeru, da na izbrani termin
poteka več prireditev, si posamezni lokalni izvajalec lahko izposodi samo eno maskoto. V primeru
večjega števila rezervacij, bomo upoštevali zaporedje prijav.

2. PROMOCIJSKI MATERIAL
Za lokalne izvajalce smo pripravili bogat nabor promocijskega materiala akcije Veter v laseh. Plakati
in vetrolovčki so za izvajalce akcije Veter v laseh brezplačni. Prav tako vsak izvajalce brezplačno
prejme zastavo Veter v laseh (en kom ne glede na število dogodkov).
Ostal promocijski material naročite preko spletne trgovine na spletni strani www.vetervlaseh.si
oziroma s klikom NA POVEZAVO, in sicer najkasneje 15 dni pred prireditvijo. V primeru naročila
večjega števila majic priporočamo naročilo 21 dni pred prireditvijo.

3. AMBASADORJI ŠPORTA ZA VSE
Vsak znan slovenski športnik ali druga znana osebnost, ki na prireditvi sodeluje kot ambasador športa
za vse, prejme promocijski material akcije Veter v laseh (kratka majica). V kolikor boste v svojo
prireditev vključili ambasadorja, nam to sporočite najmanj 3 dni pred prireditvijo, da vam
promocijski material pravočasno posredujemo (pošljemo po pošti). Ambasador športa za vse podpiše
Pismo o nameri, ki je na voljo TUKAJ.

4. UVODNA PREDSTAVITEV AKCIJE
Dolžnost vsakega organizatorja je, da pred pričetkom prireditve predstavi akcijo, nacionalnega
izvajalca (ŠUS), sofinancerje programa in svojo organizacijo. V ta namen smo pripravili splošen uvod.
»Veter v laseh – s športom proti zasvojenosti je nacionalna športno-družbena akcija, ki letos poteka
že 23. leto zapored. Njen namen je ponuditi mladim celodnevni športno-družabni program in
predstaviti športno aktivnost kot zdrav in zabaven način preživljanja prostega časa ter kot alternativo

vsem oblikam sodobnih zasvojenosti. Želimo, da mladi namesto poseganje po alkoholu ali drogah,
pretirano gledanja televizije in igranje računalniških igric zamenjajo za šport in gibanje - zdravo in
zabavno aktivnost.
Nacionalni organizator akcije je Športna unija Slovenije, akcija pa poteka v sodelovanju z društvi,
organizacijami, ki sodelujejo kot lokalni izvajalci prireditev.
Slogan akcije je S športom proti zasvojenosti! Mlade želimo ozavestiti, da vse oblike zasvojenosti
negativno vplivajo na posameznikovo življenje, na drugi strani pa imajo športne aktivnosti in redno
gibanje velik pozitiven učinek na splošno počutje in uspešnost na vseh področjih. Zato želimo z
bogatim celodnevnim športnim in spremljevalnim programom doseči, da bi mladi preživeli dan ob
športu in druženju s svojimi družinami in sovrstniki ter spoznali, da je šport v prvi vrsti zabava,
sprostitev, druženje s prijatelji, veselje in smeh.
Izvedbo programa Veter v laseh je omogočilo sofinanciranje Ministrstva za zdravje RS, Fundacije za
šport in Športne unije Slovenije. Program je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in
bolj zdravo prehrano.«

5. PRISPEVKI IN FOTOGRAFIJE
Po zaključku prireditve poskrbite tudi za pripravo prispevka (povzetka oziroma poročila prireditve), ki
ga najmanj dve dni po dogodku oddate preko elektronskega obrazca na spletni strani
www.slovenijavgibanju.si. Poročilo o izvedbi bomo kot novico objavili na spletni strani
www.vetervlaseh.si.
Poročilo naj vključuje:
- navedbo števila udeležencev, strokovnih delavcev, prostovoljcev in zbranih ur gibanja ter
- načine in oblike promocije projekta in dogodka pred in po izvedbi.
Poleg prispevka oddate vsaj 15 fotografij z dogodka. Na fotografijah mora biti jasno razvidna
uporaba posredovanega promocijskega materiala, logotipa ŠUS in Ministrstva za zdravje RS v času
izvedbe dogodka (vključno z udeleženci ali strokovnimi sodelavci in prostovoljci).

Več informacij o akciji in poteku prireditev ter prispevke s prireditev najdete na spletni strani
www.vetervlaseh.si. Prijazno Vas vabimo, da se v primeru dodatnih vprašanj obrnete na
koordinatorja projekta Aleša Ošljaka (vetervlaseh@sportna-unija.si, 031 319 883).

Veselimo se sodelovanja z vami!
Ekipa Športne unije Slovenije - Povezani v gibanju!

Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje RS. Program je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več
gibanja in bolj zdravo prehrano.

