VABIMO VAS NA PRIJETEN ODMOR
Spoštovani starši, prijatelji,
spremljevalci,
spoštovani ljubitelji
plavanja!
Plavanje, kot športna
disciplina, ni ravno nova panoga, verjetno gre poleg klasičnega teka za eno
najstarejših disciplin, ki jih je človek sprva krojil le za preživetje, za bitko z
naravo in s samim seboj.
Danes je že toliko različnih športnih panog, da se poleg boja za občinstvo, borimo tudi za sponzorje in vse, ki pripomorejo, da bi
plavanje ohranilo svoj pomen in ga hkrati razvijalo do mere, ki bo medijsko postalo še zanimivejše.
Ker vemo kako je biti spremljevalec na
različnih domačih in tujih tekmah, smo vam
kot dobri gostitelji tokrat pripravili kratko
animacijo.
Gre za način, kako vam olajšati čas, ko niste
zasedeni z mislimi in dejanji in, ko bi morda
lahko svojo pot na Koroško izkoristili še za kanček spoznavanja te krasne, v preteklosti pozabljene pokrajine na robu Slovenije.
Ne bomo zahtevni in ne bomo vsiljevali podatkov, informacij in vsega, kar si lahko sami preberete, naš namen je, da vas v
začetku

opoldanskega odmora z organiziranim prevozom najprej odpeljemo na

prijetno kosilo,

nato pa opravimo prelet Koroške, vse od najbolj poznane vasice Črne na

Koroškem in po

Mežiški, Dravski in Mislinjski dolini do Slovenj Gradca in nazaj do Raven

na Koroškem.
Spotoma

boste

deležni

sproščene,

prijetne

razlage, si občasno pogledali še kakšno prav posebno znamenitost in za konec pokusili
še kanček Koroške košte.
Ker se zavedamo, da se vse začne in konča pri stroških, bomo za promocijsko izvedbo
animacije skromni s stroški! Prijetno kosilo, ter strošek organiziranega prevoza z ogledi,
vas bo stalo le 28,00€!
Da se nam stroški vsaj približno izidejo, bomo animacijo lahko izpeljali v primeru, da bo
za posamezen dan prijavljenih vsaj 30 oseb. Animacija se bi izvajala v petek 1.8., soboto
2.8., in nedeljo 3.8.!

Prijave zbiramo do 25.07. 2014 na naslov
info@pkfuzinar.si!
Želimo, da se nam pridružite, organizator Plavalni klub Fužinar

