Športno društvo Divji zajci
Tatinec 1, 4205 Preddvor
E-mail: divji.zajci@gmail.com
www.divji-zajci.si
GSM: 041 691 190

ZADEVA: PROŠNJA ZA POMOČ PRI DELOVANJU DRUŠTVA
Športno društvo Divji zajci sestavljamo ljubitelji športnih in družabnih aktivnosti. Društvo
smo ustanovili leta 2011, saj nas je povezalo druženje na športnih dogodkih in prireditvah. Tako je
namen naših aktivnosti spodbujati ljudi k različnim oblikam športnih dejavnosti ter k skrbi za zdrav
način življenja, saj se na ta način laže spoprijemamo z napori vsakdana.
Med letom organiziramo številne dogodke, kot so:
- mesečni tek/pohod ob polni luni okrog Brda, kar je stalnica že od ustanovitve
13x v letu 2018
- 10. februarja pripravljamo nočni tek na Krvavcu »Zvoh night attack«
- na Velikonočni ponedeljek pohod na Kriško goro
- v spomladanskem času Bowling turnir za člane društva
- 26. in 27. maja organiziramo »Trail vikend«; dvodnevni dogodek: 1.dan vertikal kilometer,
drugi dan 21km tek po krvavških hribih
- konec aprila »Jošt trail« ; 10km gorski tek
- pred poletnimi počitnicami pohod
- konec septembra za zključek sezone pripravljamo športne igre
- 26.12. bomo pripravili tek Božičkov okrog jezera Črnava v Preddvoru
- …
Menimo, da je prav druženje ljudi ob športnih aktivnostih pomemben način uravnavanja
pozitivne energije, saj so stres, tempo življenja, odtujenost ljudi in pomanjkanje prostega časa, na
žalost vse prepogosti označevalci današnje družbe.
Pomemben del pri oresničitvi ciljev društva pa lahko postanete tudi Vi. Z željo, da bi bili pri
svojem delu še uspešnejši ter da bi naš program lahko še popestrili, se na Vas obračamo s prošnjo,
da glede na Vaše zmožnosti, finančno ali materialno podprete naše delovanje (v obliki finančnih
sredstev ali izdelkov iz asortimentov vašega podjetja).
V zahvalo bomo vaše podjetje predstavili na spletni strani, na članskih oblačilih, plakatih in
na dogodkih ozoroma odvisno od dogovora (sponzorska pogodba).
od 50 do 199€ - predstavitev na spletni strani, na dogodkih,..
od 200 do 399€ - predstavitev na spletni strani, na dogodkih,
logotip na članskih oblačilih, plakatih,..
nad 400€ - po dogovoru
Več o nas in naših prireditvah si lahko pogledate na www.divji-zajci.si
V upanju na morebitno sodelovanje Vas lepo pozdravljamo,
Športno društvo Divji zajci
Miha Štefe, predsednik
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