VKLJUČITE SE V PROJEKT SLOVENIJA V GIBANJU 365!
Vseslovenski projekt, ki spodbuja, povezuje, informira in nagrajuje gibanje vseh generacij, vsak dan
in povsod. S projektom uresničujemo javni interes na področju množičnih športnih prireditev in vadb
ter na ta način dodatno mobiliziramo zainteresirano javnost in jo spodbujamo k gibanju ter zdravemu
načinu življenja. Izvajamo ga na nacionalni ravni skozi celo leto, zato sočasno prispeva tudi k dvigu
kazalnikov zdravja širše javnosti.
Osrednji cilj projekta je zbrati milijon ur gibanja posameznikov, udeležencev športno rekreativnih
prireditev in vadb, ki jih organizirajo in izvajajo športne organizacije. Zbrane ure bomo s pomočjo
partnerjev pretvorili v finančna sredstva, ki jih bomo namenili za humanitarni projekt – BOTRSTVO s
Športno unijo Slovenije, organizacijo brezplačnih športnih počitnic in vadb ter nakup športnih torb z
rekviziti za socialno ogrožene otroke.
Načrtujemo, da se bo v projekt vključilo več kot 200 izvajalcev iz cele Slovenije, ki bodo z različnimi
športi v gibanju povezali vsaj 100.000 posameznikov in 10.000 prostovoljcev.
Z namenom podpore, izmenjave in širjenja prostovoljstva, športnega kadra, rekvizitov in opreme
smo vzpostavili informacijsko platformo, ki le to omogoča na vsakem koraku.

KAJ ŠPORTNO DRUŠTVO PRIDOBI Z VKLJUČITVIJO?
Športne organizacije, ki se bodo vključile v projekt bodo dobile ustrezno strokovno, promocijsko,
informacijsko in organizacijsko podporo, s čimer se bo izrazito povečala kakovost, prepoznavnost in
obiskanost športno-rekreativnih programov.
1. STROKOVNA PODPORA
 brezplačna udeležba za predstavnika društva na strokovnem seminarju za organizatorje
športnih programov,
 brezplačna udeležba za predstavnika društva na slovesni prireditvi ob zaključku projekta,
 strokovno svetovanje na področju organizacije in izvedbe športnih programov,
 sodelovanje v izboru za naj organizatorja športno-rekreativne prireditve in vadbe leta 2016,
 sodelovanje v izboru za naj strokovnega delavca športnih programov v letu 2016.
2. PROMOCIJSKA PODPORA
 brezplačen promocijski material za organizatorja, strokovne sodelavce in udeležence športnih
programov,
 promocijo prireditve in vadbe z izpostavitvijo na spletnem mestu: www.slovenijavgibanju.si,
 promocijo v okviru rednih medijskih aktivnosti projekta Slovenija v gibanju 365,
 pomoč pri vzpostavitvi povezav z lokalnimi mediji,
 možnosti soustvarjanja vsebine spletne strani na portalu www.slovenijavgibanju.si in
 vključitev dogodka ali vadbe med ugodnosti Kluba Slovenija v gibanju 365 in s tem dodatno
promocijo.

3. ORGANIZACIJSKA PODPORA
 dodaten popust pri izposoji rekvizitov, opreme in kombiniranega vozila ŠUS,
 možnost ugodne izposoje davčne blagajne,
 možnost ureditve ugodnega zavarovanja: odgovornosti strokovnih delavcev in organizatorja
ter nezgodnega zavarovanja vadečih in udeležencev,
 možnost ugodne izdelave tiskovin (letaki, plakati, brošure),
 možnost naročila ugodne ponudbe promocijskih materialov, opreme in rekvizitov, kompletov
medalj in pokalov ter
 koriščenje različnih storitev bonitetnih partnerjev (storitve moderiranja, najem ozvočenja,
medicinske službe,…).
4. INFORMACIJSKA PODPORA
 možnost brezplačne uporabe modula za zbiranje prijav udeležencev prireditve,
 zagotovitev brezplačnih elektronskih diplom za vse udeležencev prireditve ter opcija hitrega
in ugodnega tiska diplom,
 možnost objave potreb po prostovoljcih in strokovnih delavcih ter
 možnost naročila ugodne postavitve spletne strani.
*promocijski material, ki ga prejme organizator, je odvisen od velikosti prireditve ali vadbe:

Enodnevne prireditve oz. posamezni dogodki
30 - 100 sodelujočih

100 – 300 sodelujočih

nad 300 sodelujočih

- 1 x personaliziran transparent dimenzije 3 x 1,5 m,
- 5 x športna majica za organizatorje,
- 5 bidonov + 5 multifunkcijskih rut z motivom SVG 365,
- 5 tipskih plakatov B2 za oglaševanje dogodka,
- 10% popust pri izposoji opreme in kombi ŠUS.
- 1 x personaliziran transparent dimenzije 3 x 1,5 m,
- 7 x športna majica za organizatorje,
- 10 bidonov + 10 multifunkcijskih rut z motivom SVG 365,
- 10 tipskih plakatov B2 za oglaševanje dogodka,
- 20% popust pri izposoji opreme in kombi ŠUS.
- 1 x personaliziran transparent dimenzije 3 x 1,5 m,
- 10 x športna majica za organizatorje,
- 15 bidonov + 15 multifunkcijskih rut z motivom SVG 365,
- 15 tipskih plakatov B2 za oglaševanje dogodka,
- 30% popust pri izposoji opreme in kombi ŠUS.

Redne ali občasne vadbe
10 – 50 sodelujočih

- 1 x personaliziran transparent dimenzije 3 x 1,5 m,
- 3 x športna majica za strokovne delavce,
- 5 bidonov + 5 multifunkcijskih rut z motivom SVG 365,
- 10 tipskih plakatov B2 za oglaševanje dogodka,
- 10% popust pri izposoji opreme in kombi ŠUS.

50 – 150 sodelujočih

nad 150 sodelujočih

- 1 x personaliziran transparent dimenzije 3 x 1,5 m,
- 5 x športna majica za organizatorje,
- 10 bidonov + 10 multifunkcijskih rut z motivom SVG365,
- 10 tipskih plakatov B2 za oglaševanje dogodka,
- 20% popust pri izposoji opreme in kombi ŠUS.
- 1 x personaliziran transparent dimenzije 3 x 1,5 m,
- 8 x športna majica za organizatorje,
- 15 bidonov + 15 multifunkcijskih rut z motivom SVG365,
- 10 tipskih plakatov B2 za oglaševanje dogodka,
- 30% popust pri izposoji opreme in kombi ŠUS.

Količina promocijskega materiala iz tabele je vezana na posamezno prireditev/vadbo, z izjemo
transparenta. Tega prejme vsak organizator zgolj enkrat tudi, če organizira več prireditev.
Športne majice so kakovostne tekaške majice, personaliziran transparent pa vsebuje logotip
izvajalca.

Kako se vključim projekt Slovenija v gibanju365?
 3
tedne
pred
začetkom
prireditve/vadbe
vpišite
vašo
aktivnost
na
portalu www.slovenijavgibanju.si,
 ob prijavi morate označiti sodelovanje »Prijava v projekt Slovenija v gibanju« in izpolniti
obvezna polja,
 strinjati se morate s splošnimi pogoji sodelovanja, ki vključujejo tudi obveznosti izvajalca in
dogovor o sodelovanju.

Kakšne so vaše obveznosti?
Izvajalec je dolžen poročati o prireditvi ali vadbi, kar stori preko elektronskega obrazca pod
posameznim dogodkom na portalu www.slovenijavgibanju.si.
1. PRIREDITVE
 Objava fotografij dobre kakovosti (najmanj 10) z dogodka.
 Navedba števila udeležencev, strokovnih delavcev, prostovoljcev in zbranih ur gibanja.
 Objava rezultatov.
 Prispevek za novico na spletni strani (250 do 1.000 znakov).
 Navedba oblik in načinov promocije projekta Slovenija v gibanju 365.
 Predstavitev projekta s strani moderatorja.
2. VADBE
a) Vmesno poročanje
 Prispevek za novico na spletni strani (250 do 1.000 znakov) z vsaj dvema fotografijama.
b) Po zaključku vadbe
 Objava fotografij dobre kakovosti (najmanj 10).
 Navedba števila udeležencev, strokovnih delavcev in zbranih ur gibanja.
 Prispevek za novico na spletni strani (250 do 1.000 znakov).
 Navedba oblik in načinov promocije projekta Slovenija v gibanju 365.

Organizator je dolžen poskrbeti za pojavnost blagovne znamke Slovenija v gibanju365 (logotip na
spletni strani, na letaku ali drugi tiskovini, predstavitev projekta iz strani moderatorja, izpostavitev
transparenta in drugih prejetih promocijskih materialov na prireditvi/vadbi). V primeru, da tega ne
izvede ali ne more dokazati se organizatorju v celoti zaračuna stroške promocijskega materiala, ki ga
je prejel brezplačno.
Promocijski materiali se zaračunajo po veljavnih cenah spletne trgovine Športne unije Slovenije.
Vse dodatne informacije o projektu so na voljo na elektronskem naslovu svg@sportna-unija.si,
kamor pošljete vsa morebitna vprašanja.

