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Spoštovani,
ŽNK Olimpija je vrhunsko organiziran ljubljanski nogometni kolektiv. Preteklo, krstno sezono smo v najmočnejši
nogometni ligi za ženske sklenili več kot uspešno, zato so naše ambicije in cilji v letošnji sezoni upravičeno višji.
Zastavili smo si dva osnovna cilja: postati državni prvak v ženski članski selekciji in hkrati vzpostaviti sistemsko
delo v mlajših selekcijah. Že ob samem ustanavljanju nogometne šole imamo skupno 30 deklic v različnih
starostnih kategorijah. Veselimo se dejstva in verjamemo, da se nam za podmladek zmajčic ni potrebno bati.
Znano je, da se pri otrocih, ki se aktivno ukvarjajo s športom krepi športni duh, njihova samozavest in
samopodoba. Pri tem se naučijo iskreno veseliti zmag in dostojno prenašati poraze. Naš namen je pomoč
otrokom pri razvijanju gibalnih spretnosti in drugih psihofizičnih sposobnosti v zdravem okolju. V dekliški
nogometni šoli ŽNK Olimpija želimo izobraževati mlade nogometašice, ki bodo odrasle v vrhunske tekmovalke
in bodo posegale po odličnih športnih rezultatih in v prihodnosti tudi osebnih uspehih. Mi smo tisti, ki jim
želimo postaviti trdne temelje za njihove uspehe.
Za vzpostavitev nemotenega sistema dela v nogometni šoli, ki vključuje izvajanje vadbe in tekmovanj
potrebujemo veliko opreme in vsekakor ustrezno igrišče. Ustrezen prostor, raznolika športna oprema in
rekviziti so nujno potrebni za kvalitetno in strokovno delo, kar pa je povezano tudi z visokimi finančnimi
stroški. Zavedamo se, da izredno težke splošne okoliščine v našem okolju tudi športu niso naklonjene, zato se
na vas obračamo s prošnjo za donatorska sredstva, ki bodo naši šoli zagotovila pokritje osnovnih stroškov
delovanja in bi hkrati pomenila finančno razbremenitev staršev naših mladih nogometašic. Prepričani smo, da
bi se nam tako priključile tudi deklice iz družin, ki si stroške vadnine težko privoščijo.
Zbrana sredstva bodo namenjena izključno za:
stroške najema športnih igrišč in dvoran
nakup pripomočkov za vadbo: nogometne žoge, razni pripomočki in rekviziti
nakup tekmovalne športne opreme
pokrivanje stroškov tekmovanj: prijavnine, prevozi, prehrana in napitki
promocijo: pridobivanje in vključevanje deklic v nogometno šolo

Davčna številka: 64068501, Matična številka: 4077270000, IBAN SI56 0317 1100 1336 351 (SKB d. d.)

Prosimo vas, da znesek donacije nakažete na posebej za ta namen pripravljen TRR:
IBAN SI56 0317 1100 1336 351
Naziv akcije: »Donacija za dekliško nogometno šolo«
Sklic: 0010112016
Prejemnik: Ženski nogometni klub Olimpija Ljubljana, Jarška cesta 63, 1000 Ljubljana
Koda SWIFT oz. BIC: SKBASI2X
Za vaše donacije vas bomo nagradili.
Doniraj 5€ - Prejeli boste zapestnico ŽNK OLIMPIJA.
Doniraj 10€ - Prejeli boste zastavico ŽNK OLIMPIJA.
Doniraj 20€ - Prejeli boste navijaški šal ŽNK OLIMPIJA.
Doniraj 30€ - Prejeli boste T-Shirt majico ŽNK OLIMPIJA.
Doniraj 40€ - Prejeli boste brisačo ŽNK OLIMPIJA.
Doniraj 75€ - Srebrni donator. Prejeli boste temovalno majico ŽNK OLIMPIJA.
Doniraj 100€ - Zlati donator. Prejeli boste tekmovalni dres (hlačke + majčka) ŽNK OLIMPIJA.
Nagrade za svoje donacije boste prejeli 15 dni po končanem projektu zbiranja donacijskih sredstev.
Veseli bomo vašega odziva in vam iskreno hvaležni za podporo in pomoč. Zagotavljamo vam, da bodo vaša
donirana sredstva dosegla svoj namen.
Vse informacije o poteku zbiranja sredstev lahko najdete na naši spletni strani www.znk-olimpija.si in družabnih
omrežjih ŽNK OLIMPIJA.
Želimo vam veliko poslovnih in osebnih uspehov.
S spoštovanjem,
ŽNK OLIMPIJA LJUBLJANA,
mag. Boris Snedec, predsednik kluba

