
 
 

POVABILO 

16. BODI ŠPORTNIK – »IGRAJ SE Z MANO« 2022 

MEDNARODNI ŠPORTNO-DRUŽABNI DOGODEK 

 

v organizaciji Centra Janeza Levca Ljubljana in Društva za kulturo inkluzije ter 

soorganizaciji Športne zveze Ljubljana. 

 

Gre za dogodek, katerega rdeča nit je vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi 

potrebami v družbo preko športa, pri čemer v ospredju ni zmaga, temveč sodelovanje,  

strpnost, sprejemanje drugačnosti. 

 

Športno družabni dogodek se bo odvil na prostem in sicer na lokaciji 

Športni center Triglav (v Jami za Plečnikovim stadionom za Bežigradom). 

 

Na Dan slovenskega športa, v petek, 23. 9. 2022 dopoldne, se bodo na igrišču zbrale  

športne ekipe, ki bodo uživale v športnih aktivnostih (balinanje, nogomet, odbojka in 

košarka) ter ostalih športno obarvanih delavnicah. Za popestritev bodo na voljo tudi  

številne zanimive aktivnosti in igre, ki jih bo izvedlo Društvo za kulturo inkluzije.  

Prireditev bo trajala med 9. in 11. uro. Zbor prostovoljcev je do 8.30. 

TE  MIKA? PRIDRUŽI SE NAŠI SUPER EKIPI PROSTOVOLJCEV! 

Kako lahko sodeluješ? 

 kot vodja ali pomočnik pri rekreativnih in športnih delavnicah 

 kot animator 

 kot pomočnik pri tehnični izvedbi festivala 

In kaj imaš od tega? 

 neprecenljivo izkušnjo ter obilico zabave 

 spoznavanje zanimivih ljudi z raznovrstnimi ozadji 

 potrdilo o sodelovanju (koristen dodatek za tvoj CV) 

 majico »Igraj se z mano« (delovna oprema) 

 malico/prigrizek 

 



 
Izkušnje niso potrebne, le dobra volja in veselje do spoznavanja novih stvari in ljudi! 

 

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

športnik-u«, 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« ter aktivno sodelovanje in strpnost. Z animacijo 

otrok bi tako popestrili športno dogajanje, hkrati pa promovirali svojo aktivnost, jo 

približali otrokom ter pripomogli k njihovi ozaveščenosti o pomembnosti telesne aktivnosti.  

 

Prijave sprejemamo do srede, 14. 9. 2022 oz. do zasedenosti mest. Prijavnico za prostovoljce 

najdeš tukaj.   

O morebitni prestavitvi dogodka zaradi slabega vremena ali drugih nepredvidljivih razmer 

na dan 23. 09. 2022, boste obveščeni do 22. 9. 2022 do 12. ure.  

 

Organizatorji smo optimistični, da bo epidemija koronavirusa v času dogodka še vedno pod 

nadzorom in v upadu. Vsekakor pa bomo skrbno spremljali situacijo in organizacijo 

prireditve prilagodili takratnim ukrepom ter poskrbeli, da bo dogodek potekal v skladu s 

takratnimi določbami NIJZ. 

Dodatne informacije boste prejeli teden dni pred dogodkom po elektronski pošti, v kolikor 

pa je kakšno vprašanje ostalo neodgovorjeno, nas le kontaktirajte in z veseljem vam bomo 

odgovorili. 

 

Kontakt:  tel.: 041 547 000 ali 031 890 532 ali e-mail: prostovoljstvo@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 

 
 

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9jKExBWJpEAZgRyDdIgT67PIHdXJuHEnv8xwQk9uHASwnmg/viewform
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