ŠPORTNO IN DRUŽABNO SREČANJE ČLANOV SDPZ
KAMNIŠKA BISTRICA,
sobota, 7.9.2019

ORGANIZATOR:
Sindikat delavcev prometa in zvez

PRIJAVA UDELEŽENCEV IN TEKMOVALCEV
V prilogi razpisnega biltena vam pošiljamo obrazec za prijavo udeležencev srečanja.
Prosimo vas, da nam pisne prijave posredujete najkasneje do ponedeljka,
2.9.2019, na elektronski naslov sdpz@sindikat-zsss.si.
Prosimo vas, da spoštujete rok prijav in omogočite nemoteno izvedbo srečanja v
zadovoljstvo vseh nas.
Telefonske številke, na katerih dobite vse potrebne dodatne informacije:
Tajništvo SDPZ 01 430 36 70
Saška Kumer 040 553 442
Branka Gržinič 031 839 585

1. PRIHOD UDELEŽENCEV
Udeleženci Športnega in družabnega srečanja Sindikata delavcev prometa in zvez
boste v Kamniško Bistrico prispeli v soboto, 7.9.2019, do 9. ure zjutraj, iz smeri Kamnika.
Prireditveni prostor se nahaja v neposredni bližini izvira reke Kamniške Bistrice, do
njega pa vas bodo vodile tudi naše oznake.
Za pomoč vam prilagamo naslov:
IPC 'PRI JURJU'
Kamniška Bistrica 5
1242 STAHOVICA
Po prihodu na prireditveni prostor se predsedniki sindikatov družb oziroma
predstavniki udeležencev zglasijo na info točki, kjer bodo prevzeli bone in prejeli vse
potrebne dodatne informacije, ki jih udeleženci srečanja potrebujejo. Vsak udeleženec
prejme dva bona za pijačo, hrana pa je za vse udeležence na voljo brezplačno, v
neomejenih količinah. Velja za vse prijavljene člane sindikata in za prijavljene družinske
člane!

2. PARKIRNI PROSTORI
Parkirni prostori bodo zagotovljeni ob samem prireditvenem prostoru. Dodatna
navodila za parkiranje boste dobili ob prihodu na prireditveni prostor.

3. IGRE BREZ MEJA
VODJA TEKMOVANJA
Lea Tomc

@gencija OKEJ
DOGODKI IN IZOBRAŽEVANJA
www.okej.si
www.poslovnesimulacije.si
PROGRAM:
Program bo razdeljen v dva dela: v prvem se bodo udeleženci pomerili v:

KARTING DIRKA

Udeleženci bodo dobili na voljo kart na pedala in njihova naloga bo, da bodo krog na
"dirkališču" odpeljejo čim hitreje.
Čas vsakega posameznika se bo beležil in najhitrejša v vsaki kategoriji (moški in
ženske) bosta prejela nagrado.

LOKOSTRELSTVO

Pripravilo se bo tekmovanje v streljanju na tarčo in
na "živo tarčo". Najboljših 12 se bo pomerilo v
finalu za nagrado.

IGRE BREZ MEJA:
Športno in družabno srečanje SDPZ bo namenjeno aktivnemu druženju in povezovanju,
ki bo temeljilo na zabavnih družabnih igrah. Na igrah bomo sodelovali z oblikovanimi
ekipami. Ekipe se bodo med sabo pomerile v zabavnih skupinskih igrah, ki jih bodo
pripravili in vodili izurjeni animatorji – imenovali jih bomo IGRE BREZ MEJA. Člani ekipe
bodo sami določali tekmovalce za posamezno igro. Igre bodo predvsem zabavne,
povezovalne in atraktivne tudi za gledalce.

PRIJAVA EKIP:
Ekipo prijavi predsednik ali vodja posamezne ekipe tako, da na info točki odda obrazec
s prijavo ekipe (za vsako ekipo svoj obrazec).
Vse nepopolne ekipe se bodo lahko sestavile najkasneje do 10.45 ure na dan
tekmovanja.

POZOR:
Nastopajo le popolne ekipe: osem članov in med njimi najmanj dve dekleti.
Po 10:45 ne bo več mogoče prijavljati ekip!
Vsak udeleženec tekmuje na lastno odgovornost!

1. PREDOR
Tekmovalci se postavijo eden za drugim razkoračenih nog. Prvi poda žogico ali palico
skozi razkoračene noge soigralcu, ki stoji za njim. Ta enako soigralcu za seboj. Ko pride
žogica do zadnjega tekmovalca, ta steče naprej in spet poda žogico nazaj med nogami.
Prva skupina, ki spet stoji v prvotnem vrstnem redu, je zmagovalna.

2. PUZZLE
Ekipe bodo dobile enako sestavljanko. Meril se bo čas, da bo ekipa sestavila puzzle.

3. NATAKAR
Tekmovalci bodo morali prenašati žogice/konzerve. Meril se bo čas.

4. SMUČARJI
Na velikih smučkah bo morala ekipa premagati razdaljo. Meril se bo čas.

5. ŽGEČKLJIVA VRVICA
Zabavna igra, kjer se bo morala ekipa povezati med sabo v čim krajšem času.

6. MASTER CHEF
Štafetna igra, kjer bodo tekmovalci morali obleči, predpasnik, kuharsko kapico ter
pobrati kuhalnico, vse skupaj obleči, zopet sleči in predati štafeto. Meril se bo čas.

Ekipo sestavlja osem članov, med katerimi morata biti vsaj dve dekleti. Ekipe same
določajo, kdo bo nastopal v posamezni igri, vsekakor pa je obvezno, da vsak član tekom
tekmovanja nastopi vsaj enkrat. Tekmovanje bo sestavljeno iz dveh delov,
predtekmovanja in finala.
V predtekmovanju se vse ekipe pomerijo v petih igrah. V času predtekmovanja mora
vsak član ekipe nastopiti vsaj enkrat. Prvi dve ekipi se uvrstita v finalni del. Tudi v finalu
glede nastopa članov veljajo enaka pravila. V finalu se ekipi pomerita v zadnji igri,
točkovanje pa se prične ponovno.

Točkovanje ekip bo potekalo po sistemu (primer za 10 ekip):
1. mesto …….

10 točk

2.mesto ……

9 točk

…………………………….
10.mesto ……

1 točka

V skupnem seštevku pomeni največ zbranih točk najboljšo uvrstitev. Vsaka ekipa lahko
v predtekmovanju pri eni vnaprej izbrani igri vloži JOKERJA, ki ji zbrane točke te igre
podvoji. V finalu JOKERJA ni.

Letos bo za udeležence srečanja organiziran tudi lažji pohod po prelepi okolici
Kamniške Bistrice.

4. REKREACIJSKI DEL
POHOD bo potekal ob spremstvu izkušenega vodnika in bo trajal približno 2 uri
(obvezna primerna obutev za pohod/planinarjenje).

