
 

 

 

 

 

 

ZADEVA: Trophy Tour, promocija evropskega prvenstva v odbojki na vaši šoli 

 

 

Spoštovani, 

 

prihajajoče evropsko prvenstvo v odbojki za moške, ki ga bo od 12. do 26. septembra letos gostila 

Ljubljana, bo največji športni dogodek v Sloveniji v letu 2019. Ker je tudi vaša osnovna šola umeščena 

med najbolj razvita odbojkarska okolja v Sloveniji, smo se spomnili na vas in na vaše učence, da bi 

jim popestrili kakšno uro v okviru našega takoimenovanega Trophy Toura, torej krajšega 

promocijskega dogodka, katerega glavna magneta bosta uraden pokal za evropskega prvaka in eden 

od odbojkarskih reprezentantov Slovenije, bržčas nekdo iz vašega okolja. 

 

S približno enournim dogodkom bi učencem vaše šole še bolj približali odbojko in letošnje evropsko 

prvenstvo, zagotovo pa bi največ pozornosti pritegnilo fotografiranje vseh vaših športnih 

nadobudnežev s pokalom za evropskega prvaka in klepetom z enim od članov odbojkarske 

reprezentance. Pokal bo maja in junija obiskal kar 18 slovenskih krajev, v katerih je odbojka globoko 

zasidrana med športnimi navdušenci, o dogodku pa so že obveščeni tudi lokalni odbojkarski klubi. Kot 

organizatorja EuroVolleyja 2019 bi nas zelo veselilo, da bi v okviru našega natančnega terminskega 

plana gostili pokal evropskih prvakov in s tem tudi dogodek, za katerega bi v celoti – razen vašega 

prostora bodisi v šoli bodisi pred njo (telovadnica, avla, šolsko igrišče...) – poskrbeli mi. Dogodek bi 

zaradi zasedenosti slovenskih reprezentantov lahko pri vas gostili na izbrani dan (v prilogi) v poznih 

dopoldanskih oziroma zgodnjih popoldanskih urah, seveda pa si želimo, da bi se ga udeležilo čim več 

vaših učencev, zatorej bi bila vsekakor dobrodošla tudi promocija obiska Trophy Toura v vašem 

okolju, bržčas tudi na šolski spletni strani.  

 

Odbojkarska zveza Slovenije kot organizator bi brezplačno poskrbela za manjši oder (cca 3 x 4 metre), 

ozvočenje, promocijsko ozadje, manjše nagrade, obveščanje v lokalnih medijih ter seveda uradni pokal 

in gosta. Poleg odbojkarskega reprezentanta bo sodeloval še naš promotor dogodka z nagovorom, 

seveda pa lahko učence nagovori tudi predstavnik vaše šole ali kluba. 

Če ste kot 'odbojkarsko ozaveščena' osnovna šola zainteresirani za ta prikupen promocijski dogodek, 

prosim to čimprej (ne kasneje kot 16. maja) sporočite predstavniku vašega odbojkarskega kluba, ki je 

na vas naslovil to pobudo. Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo na elektronski pošti 

simona.markovic@sportmediafocus.com.  

 

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje pri dogodku, ki bo mnogim učencem gotovo ostal še 

dolgo v spominu. 

 

 

Odbojkarski pozdrav! 

mailto:simona.markovic@sportmediafocus.com

