VABILO NA DOBRODELNO PRIREDITEV
SUPajmo za dober namen!
TRBOJSKO JEZERO, nedelja, 16.6.2019
Slovenija je ena od najbolj zelenih in čistih držav na svetu in naša skupna skrb je, da
tako ostane tudi v prihodnje. Vsak od nas lahko z malimi aktivnosti dnevno prispeva k
ohranjanju čistega okolja, ki pomembno vpliva na naše počutje in kvaliteto življenja.
V Rotary Clubu Škofja Loka smo se odločili, da organiziramo dogodek, v katerem
želimo združiti zabavo, dobrodelnost, skrb za okolje in gibanje na svežem zraku.
Vse več podjetji sistematično pristopa k izvajanju družbeno odgovornih dejavnosti in
promociji zdravja na delovnem mestu, zato vas vabimo, da se nam pridružite na
dogodku, ki združuje oboje.
Na Trbojskem jezeru bomo v nedeljo, 16. junija organizirali prireditev SUPajmo za
dober namen. Prireditev je rekreativnega in tekmovalnega značaja. Vabimo vas, da
se zaposleni prijavijo na tekmo trojk v supanju. S tekmo trojk želimo vzpodbujati
sodelovanje in timski pristop, ki sta danes ključna za osebni razvoj ali pa razvoj
podjetja.
Supanje je šport, ki ne onesnažuje voda, zato smo izbrali aktivnost, ki je med Slovenci
vse bolj priljubljena. Dve uri gibanja na svežem zraku vsekakor pozitivno vpliva na
počutje, dobrodelnost pa na pozitivna čustva.
Zbrana sredstva bodo namenjena za nakup analizatorjev trdih delcev v zraku za OŠ
Škofja Loka - Mesto in OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas ter tečaj plavanja za učence s
posebnimi potrebami na OŠ Jela Janežiča v Škofji Loki, kjer so učenci s celotne
upravne enote.
Z analizatorji trdih delcev v zraku želimo vzpodbujati raziskovalno dejavnost med
osnovnošolci.
Vabimo vas, da do sobote, 8.6.2019 prijavite trojke, ki se bodo pomerile v SUP tekmi
(ime in priimek tekmovalcev in ime ekipe)
Prijave zbiramo na naslovu: katjusa.koprivnikar@gmail.com
Prispevek za ekipo je 50 EUR in ga lahko nakažete na
TRR: SI56 0700 0000 0954 473 s pripisom SUPANJE – ime trojke
Sup deske bodo na voljo na sami prireditvi, lahko pa jih prinesete tudi s seboj.
Potrebujete plavalno opremo primerno vremenu.

Dogodka se lahko udeležijo tudi posamezniki, ki se bodo lahko preizkusili v
rekreativnem supanju.

Za dodatne informacije vam je na voljo Katjuša Koprivnikar, 041 375 447 ali
katjusa.koprivnikar@gmail.com.
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