
Vabljeni vsi ljubitelji turnirjev in dobre volje, da se nam 
pridružite v čim večjem številu, saj bomo zbrana sredstva 
od prijavnin razdelili pri vsakem športu za denarne 
nagrade najboljšim trem ekipam ali posameznikom. 
V primeru dežja (smo naročali da ne bo), bodo turnirji 
prestavljeni na naslednji vikend. Prijavite se tako, da nam 
na mail pošljete prijavnico, ki jo najdete na spletni strani. 
Plačilo prijavnine je na dan dogodka. Prijavite pa se prej 
in nam s tem olajšate delo pri organizaciji, vi pa si 
zagotovite cenejšo prijavo, ki je simbolična in izračunana 
na osebo. Vsa zbrana sredstva pa bodo razdeljena med 
posameznimi športi. Višina denarne nagrade je odvisna 
od števila prijav, zato ne odlašajte in še danes prijavi 
svojo ekipo.

Dobimo se na rokometnem igrišču.
8.00 – družinski potep s kolesom po kolesarsko sprehajalnih poteh 
(obvezna oprema je čelada)
9.00 – družinski pohod 
10.00 – tekmovanje v orientaciji za vsakogar. Prijavnine ni, obvezne so 
pred prijave do 31.5. 
Medalje in praktične nagrade sponzorjev za najboljše. 
10.00 Družinski tek 

Za hrano in jedačo bo poskrbljeno po najboljših močeh! 



FESTIVAL ŠPORTA 
29.5.17 – 4.6.17

Program » prisvojite si 
nazaj svoje ulice… 

Prisvojite si nazaj svojo 
prihodnost!« spodbuja 

uporabo odprtih in 
javnih površin v okviru 

športa za vse in telesno 
aktivnost skozi vse leto. 

Prizadeva si za razvijanje 
strategije Aktivnega 
mesta za dolgoročni 

uspeh programa za 
izboljšanje kakovosti 

življenja v mestu.

Projekt bo sofinanciran s strani Fundacije za šport, občine Šoštanj in Športne unije Slovenije. 

Aktivno mesto

Vključujemo se tudi v projekt Slovenija v gibanju 365, ki je 
vseslovenski projekt z namenom povezovanja in podpore 
organizatorjev športno rekreativnih prireditev in vadb, 
promocije novih dogodkov in spodbujanje gibanja med 
različnimi generacijami.

Naši cilji so, da je Šoštanj v času festivala športa AKTIVNO 
MESTO in še: 
- spodbujanje različnih oblik telesne vadbe v našem okolju 
- promocija športa kot zdrav način življenja, 
- povezovanje, sodelovanje, druženje, dobra volja in 
zabava na zdrav način
-  povečati si želimo redno športno dejavnih otrok, 
mladine, odraslih in starejših,
- ozaveščati in spodbujati uporabo zunanjih površin, 
- spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje skozi šport, - 
zagotoviti brezplačno vadbo
- povečati delež športno dejavnih turistov.

S ponedeljkom začnemo zbiralno akcijo zamaškov, ki jih 
bo mogoče oddati  na rokometnem igrišču, kjer bo za to 
posebej označeno mesto. Zamaške bomo še pravočasno 
oddali v prave roke. 

Rekreativni turnirji 
za denarni sklad 

sobota,  3.6.2017

Brezplačni program je namenjen promociji športa in zdravega 
načina življenja. Prav tako je namenjen temu, da imajo otroci in 
odrasli priložnost spoznati različne oblike gibanja in zdravega načina 
preživljanja prostega časa. Po končanem programu boste imeli 
možnost, da se v naslednjem šolskem letu ali že med počitnicami 
pridružite svojemu najljubšemu športu. Želimo ponuditi čim širšo 
izbiro športov, zato upamo, da se nam pridružite in podprete 
možnost brezplačnih vadb.

Slovenija v gibanju 365...

Družinsko- 
športni dan, 

nedelja,  4.6.2017

Brezplačne vadbe 
od ponedeljka 

29.5.2017, do petka  
2.6.2017

ORGANIZATOR: 
ŠPORTNA ZVEZA ŠOŠTANJ


