POVABILO
13. BODI ŠPORTNIK - »IGRAJ SE Z MANO«
MEDNARODNI ŠPORTNO - DRUŽABNI DOGODEK
v organizaciji Centra Janeza Levca Ljubljana in
soorganizatorjev Društva za kulturo inkluzije ter Športne zveze Ljubljana (v okviru Evropskega tedna športa).
Športno - družabni dogodek se bo odvil na prostem in sicer na lokaciji
Športni center Triglav (v Jami za Plečnikovim stadionom za Bežigradom).
V petek, dne 27. 9. 2019 se bodo ob 8:30 na igrišču zbrale športne ekipe, ki bodo
uživale v nogometu, košarki, balinanju in odbojki. Za najmlajše in druge, se bodo
izvajale različne pastirske in druge gibalne igre ter ostale športno obarvane delavnice. Prireditev se bo začela ob 9:00 s skupinskim ogrevanjem in bo trajala vse do
12:00, ko zaključimo s skupinsko igro in tradicionalno predajo pokala za Fair play.
Za še večjo pestrost bodo poskrbeli zanimivi gosti ter naši stalni animatorji, Klovn
Jaka s Piko Nogavičko, Gogi in raper Zlatko.
Tako kot pri ostalih dogodkih festivalskega leta »Igraj se z mano«, bi tudi na »Bodi
športnik - u«, z aktivno udeležbo prispevali k dogodku, ki temelji na enakovrednem
vključevanju vseh otrok in mladostnikov v družbeno dogajanje. V ospredju niso
rezultati, temveč do izraza prihajajo strpnost, spoštovanje, poštena igra ter sprejemanje drugačnosti. Glavni namen je srečevanje ter medsebojno aktivno sodelovanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in njihovih vrstnikov z značilnim razvojem.
Vsaka institucija bo lahko prijavila po eno ekipo na vsako izmed športnih disciplin:
* nogomet (4+1 igralci; do 10 z rezervami)
* košarka (3 igralci; do 5 z rezervami)
* balinanje (3 igralci; do 5 z rezervami)
* mini odbojka (3 igralci; do 6 z rezervami)
Tudi letos se bodo najmlajši (1. triada OŠ) lahko preizkusili v pastirskih igrah in
drugih igrah naše mladosti, na katere se pa letos ni potrebno prijaviti.
Prijave sprejemamo do petka, 13. 9. 2019 oz. do zasedenosti mest. Prijavnico najdete
tukaj, ali na naši uradni spletni strani www.igrajsezmano.eu.

Možno se je naročiti tudi na kosilo, ki bo servirano po dogodku na prizorišču, okoli
12:00 (3€/os, plus DDV).
V primeru slabega vremena bo dogodek prestavljen za en teden na 4. 10. 2019. O morebitni prestavitvi dogodka vas obvestimo v sredo, 25. 9. 2019 ob 12.00 po elektronski pošti.
Dodatne informacije boste prejeli teden dni pred dogodkom po elektronski pošti, v
kolikor pa je kakšno vprašanje ostalo neodgovorjeno, nas le kontaktirajte in z veseljem vam bomo odgovorili.
Kontakt: tel.: 01 2418 125 ali email: info@igrajsezmano.si
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