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POZIV K VKLJUČITVI V PROJEKT RAZGIBAJMO KRAS
Vsi izvajalci športnih aktivnosti ter aktivni občani, pozor!
Športna zveza Občine Sežana (ŠZS) bo že deveto leto zapored v zadnjem tednu septembra izvedla projekt Razgibajmo
Kras za vse tiste, ki želite predstaviti organizirane vadbe, ki se izvajajo v naši občini in vanje vključiti čim več občanov.
Letošnja izvedba se nam zdi še pomembnejša, saj je epidemija covid-19 povzročila korenite spremembe tudi na
športnem področju, zato je prav, da o vseh spremembah, vezanih na športne aktivnosti, obvestimo tudi naše občane
ter jih ozavestimo, da za svoje zdravje poskrbijo tudi z vsakodnevno telesno dejavnostjo, ki se je morala prilagoditi
novim razmeram.
ŠZS bo tako pripravila brezplačno brošuro, v kateri bodo popisane vse redne vadbe. Brošura z vsemi ponudniki
športnih aktivnosti bo brezplačna in bo zadnji teden v septembru razdeljena med vsa gospodinjstva v občinah
Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina in Komen v nakladi 6.000 izvodov.

Brošura v nakladi
6000 izvodov

BREZPLAČNA OBJAVA POPISA DEJAVNOSTI
K sodelovanju vabimo vse, ki organizirate kakršnokoli obliko vadbe (redno/periodično, individualno/skupinsko, plačljivo/
neplačljivo…) za katerokoli generacijo na območju vseh štirih občin.
NOVO - Vse kar morate izvajalci storiti je, da nam do 3.9.2021 oddate prijavo na spletnem obrazcu, ki se nahaja
TUKAJ (klik).

MOŽNOST OGLAŠEVANJA V BROŠURI
Vsem, ki si želite vašo vadbo še bolj izpostaviti, nudimo možnost celostranskega oglaševanja v brošuri. Brošura bo
natisnjena v nakladi 6.000 izvod. Znesek oglaševanja znaša 50,00 EUR. Če želite, vam letak lahko izdelamo. Cena
izdelave oglasa je 50,00 EUR. Najkasneje do 3.9.2021 pošljite na spodnji e-naslov izdelan letak – oglas dimenzije 150
mm x 150 mm + 3 mm porezave oz. točna navodila za pripravo letaka, če želite, da vam ga mi pripravimo. Vsi prispeli
predlogi bodo objavljeni tudi na spletni strani www.gibamkrasno.si.
Vse dodatne informacije dobite na telefonski številki 041 295 393 ali na e-pošti niko.zadnik@sport-sezana.com.
Pomembno je, da občanom omogočimo redno športno udejstvovanje ter jih seznanimo s programi, ki se izvajajo pri
nas.
Pripravil:										
Niko Zadnik l.r.									
Sekretar ŠZS

Matej Glavina l.r.
Predsednik ŠZS
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