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OPRAVLJANJE NALOGE PROSTOVOLJCA NA  
»THERMANA SLOVENIA OPEN 2017«; 

Laško,  11.3.  in 12.3. 2017 
 

Karate zveza Slovenije bo od 11. do 12. marca v Laškem organizirala in izvedla 
mednarodni karate turnir »THERMANA SLOVENIA OPEN 2017«. 
  
Resnejše sodelovanje med Karate zvezo Slovenije in družbo Thermana d.d Laško se je 
začelo že v letu 2010 s skupno organizacijo slovenskega večera na svetovnem prvenstvu 
v Beogradu, nadaljevalo pa z organizacijo mednarodnega karate turnirja »Slovenia Open« 
v letih 2011 in 2012 ter izvedbo svetovnega pokala v karateju (»KARATE1 - World Cup«) v 
letih 2013, 2014 in 2016. Tako tekmovalci kot vodstva reprezentanc, trenerji, sodniki in 
spremljevalci so bili navdušeni tako nad lokacijo, kar pomeni tudi bližino športne dvorane 
kot nad nastanitvenimi zmogljivostmi, zato smo se v KZS odločili, da tudi v bodoče 
izvajamo tekmovanja v Laškem. 
 
V KZS vsako leto iščemo nove rešitve in izzive, da bi tekmovanje organizirali in izvedli čim 
kvalitetnejše. V bodoče želimo v sam projekt vključiti čim več članov KZS, zato smo se 
odločili, da bomo letos omogočili delo posameznikom iz klubov, članov KZS. Delo se bo 
izvajalo v obliki PROSTOVOLJSTVA NA PRIREDITVI. 
 
Delo prostovoljstva se bo opravljalo tri dni: 

- Petek, 10.03.2017 (po 15:00 uri) - pomoč pri pripravi dvorane in na prijavah; 
- Sobota, 11.03.2017 (cel dan) – pomoč na tekmovanju; 
- Nedelja, 12.03.2017 (cel dan) – pomoč na tekmovanju in pri pospravljanju. 

 
Pri prijavi navedite katere dni boste pripravljeni opravljati delo PROSTOVOLJCA NA 
PRIREDITVI. Prednost bodo imeli kandidati, ki bodo pripravljeni opravljati delo vse 
tri dni. 
 
POGOJI: 
 

 Starost: minimalno 15 let; 
 Znanje angleškega jezika. 

 
Kandidati morajo prijavo poslati  najkasneje do srede  22.02.2017 na  elektronski 
naslov:  

sekretar@karate-zveza.si 
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Prostovoljci morajo ob prijavi navesti podatke: Ime in Priimek, Rojstni Podatki, 
Naslov, Kontaktni telefon, E-mail; Številka majice 
 
O izboru bomo kandidate obvestili najkasneje do 28.02.2017. Na prireditvi 
načrtujemo sodelovanje dvajsetih PROSTOVOLJCEV. 
 
V času opravljanja dela PROSTOVOLJCA NA PRIREDITVI boste prejeli majico 
organizatorja ter imeli pokrite stroške prehrane in pijače. 
 
Stroške prevoza na in iz prireditve ter morebitno prenočitev pokrije vsak sam. 
 
Za vse potrjene udeležence bo izveden sestanek, kje boste seznanjeni s 
podrobnosti o dogodku. 
 

Kaj so prostovoljci? 

Prostovoljci so ključni del organizacije vsakega uspešnega in nepozabnega športnega 
dogodka. Ločijo se po motivaciji, prijaznosti in želji pomagati. 

Organizacija športnih dogodkov je skrbno načrtovan projekt, ki zahteva veliko predhodnih 
priprav in usklajevanj. Velikokrat se zgodi, da na dan dogodka pride do nenačrtovanih 
situacij. Izvedba samega dogodka in časovna usklajenost se dostikrat izkaže kot problem, 
zato bi bila pomoč prostovoljcev dobrodošla, saj lahko veliko pripomorejo k sami 
organiziranosti in zadovoljstvu vseh tekmovalcev. 

Delo prostovoljcev je dobrodošlo že v dnevih pred izvedbo dogodka in pa na dan samega 
dogajanja. S svojo dobro voljo bi veliko pripomogli h kakovosti prireditev in pa k motivaciji 
vseh tekmovalcev. Prostovoljno delo pomeni nekaj pozitivnega in vzpodbudnega za vse 
športnike, ki se udeležujejo dogodkov. 

Prostovoljno delo na športnih dogodkih zahteva dobršno mero dobre volje in pripravljenosti 
poprijeti za vsakršno delo, ki se dotika organizacije športne prireditve. Pri tem pa imajo 
prostovoljci, kot del organizacijske ekipe, možnost prisostvovati na tekmah, biti 
soudeleženi v aktivnostih dogodka ter od blizu spoznati delo na takšnem dogodku. 

Načini prostovoljstva: 
 kot pomočniki/ce pri deljenju osvežilnih napitkov, 
 kot pomočniki/ce pri postavljanju in pospravljanju, 
 pomočniki/ce na stojnicah, 
 kot pomočniki/ce pri delitvi nagrad, 
 … 

 
                                                                                               Bogdan Simerl 
                                                                                                Sekretar KZS 
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