Zadeva: DAN DIJAKOV 2016

Pozdravljeni,
Zveza ŠKIS letos prvič organizira projekt Dan dijakov, namenjen dijaškim sekcijam in dijakom, ki si
želijo sproščenega druženja in aktivnega preživljanja prostega časa. Dogodek se bo odvijal v
četrtek, 23. 6. 2016, v Študentskem kampusu v Ljubljani.

Naše druženje bo sestavljeno iz dveh sklopov, in sicer se bodo dijaške ekipe med seboj najprej
pomerile v zabavnem tekmovanju, pri katerem bodo igre potekale po principu Iger brez meja
(sedaj Jadranskih iger). V okviru drugega sklopa se bomo družili, medklubsko povezovali ter
sprostili ob dobri hrani, pijači in glasbi. Pri izvedbi glasbenega programa z nami sodeluje tudi
bobnar skupine Elvis Jackson Marko Soršak – Soki, ustanovitelj glasbeno-dobrodelnega projekta
20 za 20. Namen projekta Sokijevih 20 za 20, je opremiti osnovne šole po Sloveniji z glasbenimi
inštrumenti in otrokom omogočiti prvi stik z aktivnim ustvarjanjem glasbe kar v lokalnem okolju.

PREDVIDENA ČASOVNICA:
10: 00 zbiranje udeležencev na prizorišču
10:30 začetek iger
14:00 podelitev pokala zmagovalcem
14:10 glasbeni program, druženje
17:00 zaključek
Info točka oziroma zbirna točka se bo nahajala v Kampusu na samem prizorišču. Pri vhodu v
Kampus bo pot tudi ustrezno označena. Dijaki se ob prihodu vpišejo na info točki ter s tem potrdijo
svojo udeležbo.

Potek tekmovanja:
Ekipo sestavljajo 4 osebe, od tega morata biti vsaj 2 člana/ici Dijaške sekcije kluba. V prvi skupini
bodo v treh igrah, ki se bodo točkovale, tekmovale vse ekipe. Najboljše 4 ekipe bodo napredovale
v polfinale, kjer se bosta med sabo pomerili še prva in četrta ter druga in tretja ekipa, poraženi
ekipi se bosta borili za tretje mesto, zmagovalni pa pomerili v finalu. Zmagovalna ekipa bo prejela
nagrado in prestopni pokal, ki ga bo naslednje leto predala novim zmagovalcem. Vse dodatne
informacije o tekmovanju (igre, način točkovanja), bodo prijavljeni prejeli naknadno.
Po igrah bo tekmovalcem na voljo hrana in brezalkoholna pijača.
Prijava in dolžnosti kluba:
Prijavnina na tekmovalca bo znašala 7 €, ki jih boste klubi poravnali za svoje ekipe preko dotacijskih
pogodb. Prav tako boste poravnali stroške prevoza članov ekipe, 50 % pa bo subvencionirala Zveza
ŠKIS. 2 € od vsake prijavnine bosta namenjena za dobrodelni projekt Sokijevih 20 za 20 oziroma za
nakup glasbil za osnovne šole v prihodnjem letu. Prosimo vas, da za dijake, ki se bodo dogodka
udeležili, priskrbite prevoz in opravičilo za šolo. Na isti dan, 23. 6. 2016, je v popoldanskih urah
predvidena tudi seja Sveta Zveze ŠKIS. Študentje lahko dijakom tako olajšate prevoz in se skupaj
odpravite v Ljubljano.
Prijavnina poleg dobrodelnega prispevka vključuje tudi hrano, pijačo, izvedbo iger ter 50 %
stroškov prevoza.
Klub lahko prijavi več ekip, in sicer preko povezave. Prijave zbiramo do nedelje, 19. 6. 2016.
Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na naslovu dijaki@skis-zveza.si ali na 051 223 160 (Nina
Plank, nina.plank@skis-zveza.si).

Veselimo se druženja z vami!

