Informacije glede Mednarodnega športno-družabnega dogodka

12. BODI ŠPORTNIK – »IGRAJ SE Z MANO«
v organizaciji Centra Janeza Levca Ljubljana in
soorganizatorjev Društva za kulturo inkluzije ter Športne zveze Ljubljana (v okviru
Evropskega tedna športa)
LOKACIJA IN ČASOVNI OKVIR
Športno-družabni dogodek se bo odvil na prostem, in sicer na lokaciji Športni center Triglav
(v Jami za Plečnikovim stadionom za Bežigradom).
V petek, 28. 9. 2018, se bodo ob 8:30 na igrišču zbrale športne ekipe, ki bodo uživale v
nogometu, košarki, balinanju in odbojki. Ob prihodu je obvezna registracija na INFO točki pri
vhodu na prizorišče.

Okviren razpored dogajanja je naslednji:
8.00–8.30 prihodi in registracije na INFO TOČKI
8.50 nastop plesne skupine s Centra Janeza Levca Ljubljana (OE Levstikov trg)
9.00 skupinsko ogrevanje
9.15–11.40 odvijanje turnirjev, delavnic in pastirskih iger
11.40 zaključek aktivnosti in podelitev prehodnega pokala za fair play
12.00 kosilo

PARKIRANJE
Dostop na prizorišče je po Vodovodni cesti, tam je možno tudi parkiranje (0,4€/h). Invalidom
bo dostop omogočen direktno do igrišča, po dogovoru z INFO točko ob registraciji.

SANITARIJE IN GARDEROBE
WC ter WC za invalide najdete v glavni stavbi ŠC Triglav. Vhod za invalide je skozi bar. Oboje
bo ustrezno označeno. Za udeležence turnirjev je najbližji WC zraven garderob ob igriščih.

VODA, KAVA, ČAJ
Udeležencem bosta na stojnici na voljo kava in čaj, voda pa bo na voljo zraven hidranta.
Prosimo vas, da s seboj prinesete svoje bidone/steklenice, kamor si boste lahko natočili
vodo.

MALICA IN KOSILO
Udeleženci (vrtci, šole, zavodi …) in delavničarji malico prinesejo s seboj. Za malico
prostovoljcev bo poskrbljeno. Kosilo bo na voljo na prizorišču ob 12. uri za učence CJL,
prostovoljce, delavničarje in tiste, ki ste ga naročili preko spletne prijavnice. Morebitne
prehranske posebnosti nam prosim sporočite na info@igrajsezmano.si do srede, 26.9.

POTRDILA IN ZAHVALE
Potrdila prejmejo vsi prostovoljci, delavničarji in mentorji. Zahvale prejmejo vse sodelujoče
institucije, društva, zavodi … Prevzamete jih na stojnici na INFO točki.

VREME IN NOV TERMIN ZA DOGODEK
Prosimo vas, da športna oblačila in obutev prilagodite vremenskim razmeram. V kolikor bo
napovedano slabo vreme z obilnimi padavinami, bo dogodek prestavljen na petek,
5. 10. 2018. O tem vas bomo obvestili po e-pošti, v sredo, 26. 9., tekom dneva.

KONTAKT
Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na telefon: 01 2418 125 ali e-mail naslov:
info@igrajsezmano.si

Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo
pozdravljamo!

Boštjan Kotnik
Vodja oddelka za projektne dejavnosti
Centra Janeza Levca Ljubljana
in
predsednik Društva
za kulturo inkluzije

