VABLJENI NA VELIK JANUARSKI ŠPORTNO-DRUŽABNI DOGODEK!
Zimsko srečanje obrtnikov in podjetnikov z družinami ter zaposlenimi Kope, 27. 1. 2018
Na obrtniško-podjetniškem zimskem srečanju se bodo lahko tokrat poleg odraslih v veleslalomu
pomerili tudi otroci. Proge so raznolike in primerne za vse ljubitelje smučanja, od začetnikov do
vrhunskih smučarjev, poskrbljeno pa bo tudi za vse tiste ljubitelje športa in rekreacije, ki ne marajo
tekmovati. Za ljubitelje teka na smučeh je na voljo 15 km slikovitih prog, speljanih po pobeljenih
planjavah od Grmovškovega doma do Ribniške koče, v zimski idili na Kopah pa je prav tako nešteto
možnosti za nepozabne zimske sprehode.
Seveda to še ni vse! Koroško smučišče Kope je raj za zimske rekreacije, druženja in zabavo za vse
generacije. Poleg smučanja, sankanja, deskanja in teka nas smučeh, bo organizirano še tekmovanje v
kuhanju golaža, animacija za otroke (zimska pravljica, tobogani, šola smučanja, poslikava obraza,...) in
druge družabne igre, kot so na primer spust s pležuhi, z žakeljni in še več. Zimsko srečanje obrtnikov
in podjetnikov se bo zaključilo ob dobri hrani in glasbi s podelitvijo medalj in nagrad. Za zabavo pozno
v noč pa bo poskrbljeno v tamkajšnjem nočnem lokalu.
ORGANIZATOR PRIREDITVE »Zimsko srečanje obrtnikov in podjetnikov z družinami 2018«:
•
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana v
sodelovanju z območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami
UDELEŽBA NA DOGODKU:
•
Prireditve se lahko udeležijo obrtniki in podjetniki, ki so člani OZS, ter njihovi družinski člani,
zaposleni delavci pri obrtnikih, upokojeni obrtniki, štipendisti, vajenci in učenci pri obrtnikih,
zaposleni v OOZ in OZS.
•
Prireditve se lahko udeležijo obrtniki in podjetniki, ki niso člani OZS.
•
Tekmovanja se lahko udeležijo mladoletne in polnoletne osebe.
•
Organizator ne odgovarja za nobene poškodbe tekmovalcev in drugih udeležencev. Vsi
tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost.
•
Za osebne predmete in opremo organizator ne odgovarja.
PRIJAVE:
•
Prijave zbiramo za člane OZS v OOZ SLOVENSKA BISTRICA: prijavnico pošljite na elektronski
naslov minka.rajhbrumec@ozs.si
•
Vsak udeleženec nečlan se prijavi v OZS (kontakt OZS: jana.golic@ozs.si)
TEKMOVANJE:
Veleslalom:
•
Tekmuje se na dveh vzporednih smučarskih progah v disciplini Alpsko smučanje –
veleslalomska disciplina.
•
Dodatno: Tekmovanje med družinami (ekipa šteje 3 člane, od katerih mora biti vsaj en
otrok star do vključno 14 let)
Ostale zabavno-družabne igre:
•
Spust s pležuhi,
•
Kuhanje golaža
•
in drugo ("naj za enkrat ostane skrivnost")
Zmagovalci bodo prejeli še posebej lepe nagrade!

KOTIZACIJA ZA UDELEŽBO:
Prijava je obvezna za vse udeležence prireditve.
Cenik:
•
Nečlan (družinski člani in zaposleni): 35 EUR
•
Nečlan (družinski člani in zaposleni), ki ne tekmujejo v smučanju: 30 EUR
•
Član OZS (družinski člani ter zaposleni): 20 EUR
•
Član OZS (družinski člani ter zaposleni), ki ne tekmujejo v smučanju: 15 EUR
•
Otroci stari od vključno 4 do vključno 14 let: 5 EUR
•
Otroci stari do 4 let: 0 EUR (brezplačno)
OKVIRNI PROGRAM PRIREDITVE:
•
08.00 – 09.00 Prihod tekmovalcev na smučišče Kope nad Slovenj Gradcem
•
08.00 – 09.00 Prevzem paketa (Info točka OZS) - zadolženi vodje ekip OOZ
•
09.15 – 09.30 Slavnostna otvoritev in nagovor predsednika OZS
•
10.00 – 14.00 Tekmovanje v veleslalomu
•
10.00 – 12:30 Tekmovanje v kuhanju golaža
•
13.00 – 15.00 Tekmovanje v drugih družabnih igrah
•
16.00 – ...
Podelitev priznanj, pokalov in nagrad ter večerja
Vljudno vabljeni!

