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ZADEVA

RAZPIS 2. ŠPORTNIH IGER ZAPOSLENIH 2016

Športne igre zaposlenih predstavljajo tekmovanje v petih olimpijskih panogah, in sicer:
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ

•

REGIJSKA PISARNA
JESENICE

•

Ledarska 4
4270 Jesenice
Slovenija

•

www.olympic.si

•

T 04 586 33 64
F 04 586 33 63
E jesenice@olympic.si

•

Mali nogomet, 5+1 igralcev (ekipa max 10 igralcev), turnirski sistem, igra: 2 x 10
min z 2 min odmorom; vsaka ekipa igra min 3 in max 6 tekem
Košarka 3x3, 5 igralcev (ekipa max 10 igralcev), turnirski sistem, igra: 2 x 10 min z
2 min odmorom; vsaka ekipa igra min 3 in max 6 tekem
Odbojka, 6 igralcev (ekipa max 10 igralcev), turnirski sitem, igra na 2 dobljena niza
(21 točk); vsaka ekipa igra min 3 in max 6 tekem
Tenis–posamezno; kategorije: moški, ženske/ do 30 let, do 50 let in 50+; sistem na
izpadanje, igra: 9 dobljenih setov
Tek–štafeta, 10 x 400m ( ali tek posameznikov na 1200m)

Podlaga športnega igrišča na posamezni lokaciji se lahko razlikuje.
KOMU SO NAMENJENE
Športne igre zaposlenih so namenjene zaposlenim v podjetjih, javnih organizacijah in
drugih institucijah na slovenskem trgu.
Na Športne igre zaposlenih se prijavi ekipa zaposlenih, prioritetno iz iste organizacije,
lahko pa tudi sestavljena iz posameznikov, ki so zaposleni v različnih poslovnih
subjektih. Manjše občine lahko sestavijo občinske reprezentance. Kot zaposleni se
smatra:
- zaposleni, delavci v rednem delovnem razmerju
- študenti, ki delajo v podjetju vsaj 1 mesec
- samostojni podjetniki, ki imajo s podjetjem redno sodelujejo vsaj 1 leto
V kolikor ekipo sestavljajo zaposleni, ki niso iz iste organizacije, prosimo, da na
prijavnem obrazcu zapišete kje je posameznik zaposlen.

Organizator poleg tekmovalnega dela pripravlja tudi pester spremljevalni program,
kjer so poleg udeležencev Športne igre zaposlenih dobrodošli tudi njihovi družinski
člani, prijatelji ter ostali navijači.
LOKACIJE IN TERMINI
Športne igre zaposlenih bodo organizirane na naslednjih lokacijah po Sloveniji:
Maribor, 23.4., Športni park Tabor
Nova Gorica, 14.5., Športni park Nova Gorica
Moravske Toplice, 28.5., Terme 3000
Brežice, 18.6.,Terme Čatež
Jesenice, 10.9., Športni park Podmežaklja
Velenje, 17.9., Športni center Velenje
Ljubljana, 24.9., Športni center Triglav in Park Tivoli
Koper*, 1.10., Športni park Bonifika – »finalni«, zaključni dogodek
*Dogodek v Kopru bo predstavljal nekakšen sklepni - finalni zaključek letošnjega
projekta. Zmagovalna ekipa oziroma posameznik v vsaki posamezni panogi oziroma
kategoriji ima pravico do nastopa na sklepnem dogodku v Kopru, 1. oktobra 2016
ŠTARTNINA IN PRIJAVA
Udeležba na Športnih igrah zaposlenih 2016 je brezplačna.
Ekipe lahko prijavite za vseh pet disciplin, če pa to ni mogoče pa bomo z
veseljem sprejeli tudi ekipe , ki bi nastopile le v eni sami disciplini !
Vsi se zavedamo, da s športno aktivnostjo ohranjamo zdravje in vitalnost ter tako
veliko lažje opravljamo delovne obveznosti. Včasih na to žal “pozabimo” ali pa je ostalih
aktivnosti preprosto preveč, da zdrav duh v zdravem telesu izgubi kakšno mesto na
lestvici prioritet. Športne igre zaposlenih naj vas zbudijo, da boste aktivni. Hkrati pa jih
morda lahko izkoristite tudi kot team building zaposlenih. Na Jesenicah si želimo, tudi
prijetnega druženja ljudi iz različnih delovnih okolij.
Vsak udeleženec prejme:
• topli obrok in pijačo
• priznanje za udeležbo na Športnih igrah zaposlenih 2016
• posebne nagrade za zmagovalne tri ekipe
ROK ZA PRIJAVO
Rok za pred prijavo je 15. avgust 2016, med tem ko pričakujemo imena članov v
posamezni ekipi do 2.9.2016. Spremembe bodo možne tudi na sam dan prireditve.
KONTAKT ZA MOREBITNA DODATNA VPRAŠANJA
Ime in priimek kontaktne osebe BRANKO JERŠIN zsj.koordinator@siol.net; GSM 041
676 554.

PRIJAVNI OBRAZEC
Želimo biti del Športnih iger zaposlenih 2016 na Jesenicah 10.9.2016
Podatki o prijavitelju (podjetje, združena ekipa, ekipa občine):
Naziv :

.

Sedež :

.

Pošta in kraj:
Kontaktna oseba (ime in priimek):
.
Kontaktna telefonska številka:

.

Kontaktni elektronski naslov:

.

PODATKI O UDELEŽENCIH:
Lokacija in termin : JESENICE, 10.9.2016
(prosim napišite izbrano lokacijo, kjer bodo nastopile v nadaljevanju označene ekipe/
posamezniki; če boste sodelovali na več lokacijah, izpolnite več prijavnih obrazcev )
Prosimo v nadaljevanju obkrožite panoge, v katerih bodo nastopile vaše ekipe ter
izpolnite kontaktne podatke.

•

Mali nogomet podatki kapetana ekipe (ime in priimek, tel, e-mail)

•

Košarka 3x3 podatki kapetana ekipe (ime in priimek, tel, e-mail)

•

Odbojka podatki kapetana ekipe (ime in priimek, tel, e-mail)

•

Tenis število udeležencev:
.
podatki kontaktne osebe (ime in priimek, tel, e-mail)

*Kategorije: moški / ženske;do 50 let / nad 50 let

•
•

Tek
število udeležencev:
.
podatki kontaktne osebe (ime in priimek, tel, e-mail)

V prijavni prosimo navedite kontaktne podatke ene osebe za posamezno panogo.
Podatke posameznih članov ekip pričakujemo najmanj 7 dni pred dogodkom.
ROK ZA PRIJAVO: 15.8.2016
Izpolnjen prijavni obrazec pošljite na elektronski naslov: zsj.koordinator@siol.net
Priporočeno je, da kot zadevo sporočila vpišite »Prijava– »Športne igre zaposlenih«.
DRUGE POMEMBNE INFORMACIJE:
Na Športne igre zaposlenih se prijavi ekipa zaposlenih, prioritetno iz iste organizacije,
lahko pa tudi sestavljena iz posameznikov, ki so zaposleni v različnih poslovnih
subjektih. Manjše občine lahko prijavijo svoje občinske reprezentance! Kot zaposleni
se smatra:
- zaposleni, delavci v rednem delovnem razmerju in upokojenci
- študenti, ki delajo v podjetju vsaj 1 mesec
- samostojni podjetniki, ki imajo s podjetjem redno sodelujejo vsaj 1 leto
V kolikor ekipo sestavljajo zaposleni, ki niso iz iste organizacije, prosimo, da na
prijavnem obrazcu zapišete kje je posameznik zaposlen.
Organizator poleg tekmovalnega dela pripravlja tudi pester spremljevalni program,
kjer so poleg udeležencev Športne igre zaposlenih dobrodošli tudi njihovi družinski
člani, prijatelji ter ostali navijači.
Dovolite da vas opozorimo, da je število mest v sleherni disciplini oziroma
športni panogi omejeno, zato vam svetujemo čimprejšnjo prijavo.
KONTAKTNA OSEBA ZA MOREBITNA DODATNA VPRAŠANJA
Ime in priimek kontaktne osebe : BRANKO JERŠIN zsj.koordinator@siol.net 041 676
554.
Za prijavo se vam zahvaljujemo in se veselimo našega športnega druženja !
Regijska pisarna OKS – ZŠZ Jesenice
Branko Jeršin - vodja pisarne

