Spoštovani člani in članice Skupnosti vrtcev Slovenije!
Smo pred izvedbo V. ŠPORTNIH IGER SLOVENSKIH VRTCEV, ki so namenjene
srečanju vseh zaposlenih iz slovenskih vrtcev in jih organiziramo tako, da je dan
zapolnjen z zanimivimi in veselimi aktivnostmi. Vse je začinjeno z veliko
humornega pristopa, kot v igrah brez meja. Verjamemo, da z njimi povežemo in
uspešno manifestiramo vso raznoliko pripravljenost vseh zaposlenih, da kjerkoli
pokažejo pripadnost svojemu vrtcu in s tem celotnemu področju predšolske
dejavnosti.
V. ŠPORTNE IGRE BODO POTEKALE V TERMAH 3000 v MORAVSKIH TOPLICAH,
V SOBOTO, 8. JUNIJA 2019
z naslednjim urnikom dogodkov:
od 9. do 9.45 ure

registracija vseh udeležencev, tako aktivnih športnikov kot
navijačev, plesnih skupin in spremljevalcev

od 9.45 do 10. ure

pozdrav

od 10. do 13. ure

ogrevanje in tekmovanja v različnih disciplinah

od 13. do 14.30 ure

kosilo za vse udeležence športnih iger

od 14.30 do 16. ure

revija plesnih skupin in razglasitev zmagovalcev in doseženih
rezultatov

Svoje moči in spretnosti boste pomerili v različnih igrah, kot je npr. spretnostni
poligon, vzdržljivost, natančnost, orientacija, mokre spretnosti, ipd.
Kot smo že vajeni, se športne igre končajo z lepimi plesnimi točkami, ki jih
pripravijo navijaške skupine. Ta del športnih iger poteka brez tekmovanja.
Veseli bomo, če boste upoštevali časovno omejitev (cca 3 minute).

Vsak vrtec lahko prijavi več ekip.
Ekipa mora imeti najmanj 3 in največ 5 članov.
V vsaki ekipi je lahko le en moški član.
Število članov ekipe navijačev in spremljevalcev ni omejeno.
Poleg tekmovalnih ekip, plesnih skupin in navijačev morate prijaviti vse
spremljevalce, saj bo za vse organizirano kosilo.
Za vsakega prijavljenega udeleženca vrtec plača 25,00 EUR za:
- vstop v toplice in možnost koriščenja celotnega kompleksa toplic (kopanje …),
- jutranji sendvič, vodo,
- kosilo,
- stroške organizacije in prireditve.
Strokovno vodenje iger bo prevzelo ŠPORTNO DRUŠTVO IZZIV POMURJE.
Prijave pošljite na SKUPNOST VRTCEV SLOVENIJE, Meljska cesta 56, 2000
MARIBOR ali po elektronski pošti na naslov: skupnost@skupnostvrtcev.si
Prijave bomo sprejemali do vključno 24. maja 2019.
Odpoved udeležbe sporočite najkasneje do 31. maja 2019; v nasprotnem
primeru plačate kotizacijo v celotnem znesku.
Za nas bo rezerviranih veliko parkirnih mest za avtobuse, kombije in osebna
vozila.
Izjemno veselo tekmovalno vzdušje zadnjih športnih iger lahko ponovite le vi,
če sodelujete tudi na tokratnih športnih igrah slovenskih vrtcev in ponovno
dokažete, da zmoremo še veliko pozitivne in sodelovalne tekmovalnosti.
Igre bodo v vsakem vremenu. V Skupnosti vrtcev Slovenije bomo poskrbeli za
lepo vreme, udeleženci pa poskrbite za zaščito pred soncem. 

Nasvidenje v Moravskih Toplicah!
Janja Bogataj, predsednica
Skupnosti vrtcev Slovenije

