
  

 

   

 

POVABILO 

 

9. BODI ŠPORTNIK  »IGRAJ SE Z MANO«  

MEDNARODNI ŠPORTNO - DRUŽABNI DOGODEK 

 

 

v organizaciji Centra Janeza Levca Ljubljana. 

V vlogi soorganizatorja nastopata Društvo za kulturo inkluzije in 

Športno društvo NARODNI DOM. 

 

Športno - družabni dogodek se bo odvil na prostem in sicer na Letnem telovadišču 

Narodni dom (Ilirija; Bleiweisova cesta 25). 

 

V ponedeljek, dne 5. 10. 2015 se bodo ob 8:30 na igrišču zbrale športne ekipe, ki 

bodo uživale v nogometu, košarki, balinanju in odbojki. Hkrati pa bodo potekale 

tudi druge, predvsem športne delavnice, med drugim tudi pastirske igre za najmlajše. 

 

Prireditev se bo začela ob 9:00 s skupinskim ogrevanjem v izvedbi Športnega 

društva Narodni dom in bo trajala vse do 12:00, ko zaključimo s skupinsko igro. 

 

K sodelovanju vabimo vas, 

športna in druga društva, klube iz Ljubljane in neposredne okolice, da se nam s 

svojimi delavnicami, aktivnostmi pridružite na ponedeljkovem športnem dogodku! 

 

Tako kot pri ostalih dogodkih festivalskega leta »Igraj se z mano«, bi tudi na »Bodi 

športnik«, z aktivno udeležbo prispevali k dogodku, ki temelji na enakovrednem 

vključevanju vseh otrok in mladostnikov v družbeno dogajanje, ker pa je 

poudarek na športu, bomo spodbujali tudi fair play, aktivno sodelovanje in 

strpnost. Z animiranjem otrok bi tako popestrili športno dogajanje, hkrati pa 

promovirali svojo aktivnost, jo približali otrokom ter pripomogli k njihovi 

ozaveščenosti o pomembnosti telesne aktivnosti. 

http://goo.gl/maps/VNoI8


  

 

   

 

 

 

Prijavnico najdete tukaj, ali pa na naši uradni spletni strani www.igrajsezmano.eu. 

Rok za prijavo je petek, 25. september.  

Na dogodku bo za vse sodelujoče delavničarje poskrbljeno za toplo kosilo in pijačo 

(voda, čaj). 

 

Dodatne informacije boste prejeli po zaključku prijavnega roka, v kolikor pa je kakšno 

vprašanje ostalo neodgovorjeno, nas le kontaktirajte na naslov info@igrajsezmano.si 

in z veseljem vam bomo odgovorili. 

 

Kontakt:  tel.: 051 833 701 ali email: info@igrajsezmano.si 

 

 

 

Boštjan Kotnik 
Vodja oddelka za projektne dejavnosti 

Centra Janeza Levca Ljubljana 

in 

predsednik Društva 

za kulturo inkluzije 

 

Dr. Matej Rovšek 
Ravnatelj  

Centra Janeza Levca Ljubljana 
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