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Spoštovani
Do Prvega teka treh jezer nas loči le še teden dni. Zelo se že veselim tega dogodka, vendar bi
še šla prej v trgovino in si kupila še najmanj mesec dni časa. Zelo si prizadevamo, da bi bila
prireditev izpeljana po najboljših močeh, hkrati pa bila vredna prijavnine in vam za ta denar
nudili največ.
Iskreno se zahvaljujem vsem donatorjem, prostovoljcem, vsem tistim, ki ste kakor koli
pomagali pri tem dogodku. Seveda pa vam tekačem, ki boste tekli z nami in nas podprli.
Športna zveza se je ponovno zagnala, zato smo z sredstvi tudi malo omejeni. Tako žal brez
pomoči prostovoljnega dela in pomoči naših donatorjev ne bi bilo mogoče.
TEK TREH JEZER SO OMOGOČILI:

Glavna nagrada prvega teka treh jezer - novi tekaški copati ON

Krajevna Skupnost Šoštanj - športne rekvizite v skupni
vrednosti 200 EUR

Predsednica ŠZŠ
Brina Skornšek
Brina.melansek@gmail.com
070 130 793

Pokale nam omogoča Roman Kavšak s.p. - Adriatic Slovenica

Loko Loko – 6 stekleničk domačega ţganja
Za ţreb štartnih številk bomo izţrebali:
- Športno obutev Five Finger s

- Športno perilo MICO
- 5 brezplačnih vstopnic za bazen Terme Topolšica

- Polepi.si (Teja Kralj) – stenske nalepke

- Asics tekaška kapa

- Asics torbica za MP3 predvajalnik

Page 2

- Ţar plošča za dve osebi – NOSTALGIJA Velenje
- 5 tortic – stara Kavarna Šoštanj

- 2 x kosilo v restavraciji Polna skleda
- ţreb za brezplačno štartnino na 2. teku treh jezer
Vsak dekmovalec dobi:
- Majico prvega teka treh jezer
- Kupon za popust v Intersport Velenje
- Top Atlet podarja vsakemu tri šumeče tabletke, bon za popust,
okrepčilo na cilju

- Sadjarstvo Turn poskrbi za jabolka
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V sodelovanju z:
- Občina Šoštanj

- Kmetijska Zadruga Šaleške doline

- grafično oblikovanje:

Svetujem in oblikujem Sara Tekavc s.p.
- Mesnica Stari trg
- Turistično in Prosvetno društvo Šoštanj
- Pekarna Presta
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- Tampo Tisk

- Tic Velenje
- Timing Ljubljana

- AK Velenje

- Media Center, Marko Gorjup s.p.

Zabaval nas bo Pungartnikov Karl
Poslikave obraza – Poslikave Jasmina
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Vsem se res iskreno zahvaljujem za sodelovanje
Lep pozdrav,
BRINA

Page 6

