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9. FESTIVAL ŠPORTA MLADIH
INFORMACIJE ZA SPREMLJEVALCE / UČITELJE
Spoštovane učiteljice, učitelji in drugi spremljevalci,
veseli nas, da boste s sodelovanjem na 9. Festivalu Športa mladih, ki bo tudi letos v Žalcu, tudi Vi
del te vseslovenske prireditve za otroke. V želji, da bi prireditev tako vsebinsko kot organizacijsko
potekala po načrtih, vam v nadaljevanju posredujemo vse potrebne informacije in pojasnila:
Zadnji datum za prijavo: ponedeljek, 4. junij – do 8. ure zjutraj
Datum in lokacija prireditve: sreda, 6. junij, Športni center Žalec
Čas trajanja prireditve: od 8:00 do 14:30
PRIHOD Z AVTOBUSI ali KOMBIJI je možen na velikem parkirišču pred vhodom v športni park.
Dostop do parkirišča:
- Prihod v Žalec po regionalni cesti
- na Ulico Heroja Staneta (ob supermarketu Tuš)
- levo na Savinjsko cesto
- levo na Aškerčevo ulico
- levo na parkirišče (usmerjali vas bodo reditelji prireditve)
V kolikor boste skupaj z otroki na prizorišče prišli peš (okoliške šole), vas vljudno naprošamo, da
uporabite glavni vhod (iz Šilihove ulice).
POMEMBNO: ob prihodu vas naprošamo, da se predstavnik vaše šole zglasi pri INFO ŠOTORU
(lokacija info šotora je ob glavnem vhodu), kjer boste prejeli zgibanko oz. programski list.
Za vse otroke boste prejeli tudi »AKTIVNI KUPONČEK«, ki otrokom preko prinaša tudi nagrade.
Naloga otrok je, da obiščejo najmanj 10 postaj ter preizkusijo aktivnosti, ki jih predstavljamo. Za
vsako opravljeno aktivnost prejmejo žig, ko pa je kuponček izpolnjen, otroci pridejo do šotora s
kolesom sreče in si pridobijo možnost, da z nekaj sreče zavrtijo lepo nagrado.

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN REDA NA PRIREDITVI
Športni park je povečini dobro ograjen in varovan z ograjo, v okviru prireditve bo prisotna tudi
varnostna in rediteljska služba, vendar pa tudi ta ne more zagotoviti popolnega zaprtega
varnostnega obroča. Zato ste za varnost otrok zadolženi spremljevalci, animatorji pa bodo skrbeli
za dobro počutje otrok.
Prosimo vas, da se v izogib nevšečnostim z vašo skupino otrok ob prihodu dogovorite naslednje
(v podčrtanem tekstu so naši predlogi):
- Kje in kdaj je vaše zborno mesto (v okviru parka boste našli dovolj primernih mikrolokacij)

-

Kaj storiti, če se kdo izmed otrok izgubi oz. loči od skupine (otrok lahko to sporoči
kateremukoli animatorji/reditelju, spremljevalec pa lahko to sporoči moderatorju na
glavnem odru. Izgubljeni otroci bodo skupaj z animatorjem počakali na vas ob glavnem
odru.)

PREHRANA IN ZDRAVSTVENA OSKRBA NA PRIREDITVI
Predlagamo, da imajo otroci s seboj osvežilno pijačo in hrano po želji in občutku, v okviru
prireditve pa bo poskrbljeno še za vodo in sadje.
V primeru sončnega vremena pozivamo spremljevalce, da otrokom priporočijo uporabo pokrival
ter sončne kreme.
V času festivala bo prisotna tudi dežurna zdravniška služba, za vse informacije v zvezi s tem pa
dobite pri INFO ŠOTORU.

PROGRAM, DELAVNICE IN DOGAJANJE NA PRIREDITVI
9. Festival športa mladih je zasnovan tako, da bo zagotovo vsak udeleženec našel aktivnost zase.
Glede na vašo željo, dogovor oz. politiko šole lahko otroke spremljate na posamezne delavnice
kot skupino, bodisi se lahko otroci sami sprehajajo po aktivnostih (postajah). V primeru občasne
gneče na posameznih postajah vas naprošamo za razumevanje in strpnost.
Delavnice omogočajo otrokom praktični preizkus aktivnosti, med drugim pa vas na prireditvi
čakajo tudi naslednje dejavnosti (za lažjo orientacijo boste na dan prireditve prejeli tudi
zemljevid z lokacijami posameznih aktivnosti):
-

Praktična predstavitev tenisa, strelstva in veslanja na simulatorju
Spretnostni kotiček z gibalnim poligonom
Predstavitev rokometa
Poletno mini drsališče za najmlajše
Mini poligon za rolanje za najmlajše
Slack line in flying fox poligon
Bazen s preiskusom veslanja v kajakih in na SUP-ih
Napihljivi skakalni gradovi
Predstavitev biatlona
Mini Planica (atraktivna skakalnica)
Plezalni stolp
Mega nogometna tarča
Nogometni biljard
Poligon z gokarti na pedala
Simulator kolesarske dirke
Predstavitev tekmovalnega rally avtomobila
Kolesarski poligon
Plesno tekmovanje na plesnih ploščah
Predstavitev balinanja
Predstavitev delovanja Fair play-a v športu
Veleslalomska »smučarska« proga
Predstavitev Zveze športnih invalidov Slovenije s predstavitvijo športnih panog na vozičkih
Predstavitev Zveze društev športnih pedagogov Slovenije

-

Odbojka na mivki
Preizkusi se v Skike-u (spretnostni poligon)
Slo ADO – antidoping organizacija Slovenije
Seznanitev otrok z zdravstvenimi vidiki gibanja, uživanja zdrave hrane in pijače
Predstavitev Gimnazije Ljubljana – Šiška
Body zorbing
Ogled finala državnega prvenstva v atletiki

Na osrednjem prizorišču bo postavljen tudi prireditveni oder, kjer bo za glasbeno kuliso poskrbel
DJ ter gostujoča glasbena skupine iz OŠ Griže, moderator pa bo skrbel za vodenje prireditve.
Otroci si bodo na in ob odru lahko ogledali tudi nekatere druge glasbene in pevske nastope.

PREDSTAVITEV TALENTOV UČENCEV VAŠE ŠOLE NA ODRU:
V kolikor bi želeli, da se na odru predstavijo tudi učenci vaše šole (plesni nastop, glasbena točka,
pevska točka, navijaška skupina ipd.), bomo vašega doprinosa k prireditvi veseli in vas vabimo,
da nas v zvezi s tem pokličete najkasneje do 4.6., da določimo čas in obliko nastopa.
Kontakt: 040-750-353
OKVIRNA ČASOVNICA PRIREDITVE
Festival športa mladih 2018 bo potekal po naslednjem urniku (možna so odstopanja):
8:30 – 9:00 Prihod otrok (skupaj z mentorji) na prireditev
8:30 – 14:30 Dogajanje za otroke na vseh delavnicah
9:50 Glasbeni nastop
9:55 – 11:15 – uradna otvoritev festivala z nagovorom predstavnika MIZŠ
11:30 – 12:00 Plesni nastopi in predstavitve šol na odru
12:15 – Predstavitve sodelujočih športnih zvez, društev in partnerjev
12:00 Glasbeni nastop
12:30 Plesni nastopi in predstavitve šol na odru
13:30- Glasbeni nastop
14:00 – Nastop lokalnih plesnih skupin
14:30 – Zaključni nagovor moderatorja in zaključek festivala

KONTAKTI za pomoč in informacije:
Zavod za šport RS Planica (organizator prireditve)
Gašper Plestenjak – vodja ŠOM, koordinacija OŠ – zbiranje prijav
Vse dodatne in ažurne informacije glede Festivala športa mladih 2018 najdete na
www.sportmladih.net
Prepričani smo, da bomo tudi z vašo pomočjo vsem otrokom pričarali prijeten športni dan!
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje - se vidimo 6. junija v Žalcu!
Organizacijska ekipa Festivala športa mladih 2018
Zavod za šport RS Planica
Gašper Plestenjak – vodja programov ŠOM

