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22. PRVOMAJSKO SREČANJE LOTOS KAŽELA 2014  
od 01.05. do 04.05.2014 

 

Vabimo Vas na tradicionalno 22. srečanje članov društva LOTOS s pričetkom 
v ČETRTEK 01.05.2014 

na isti lokaciji kot lansko leto: KAŽELA pri Medulinu - PULA. 
 

Program bo naslednji: 
 

Četrtek  01.05. 
 

  9.00 – 9.30  - zbor za tekmovanja pri recepciji t.n. KAŽELA – apartmaji; 
  9.30  - prijava in žrebanje za TENIS moški (samo prisotni) in takoj odhod na 

tenis igrišča Belvedere; 
10.00 - začetek tekmovanja v TENISU moški; 
10.30  - žrebanje za TENIS dekleta (samo prisotne) in takoj pričetek z igrami; 
12.00 - prijave za NAMIZNI TENIS – moški in ženske in BALINANJE; 
14.00 - začetek s tekmovanjem NAMIZNI TENIS in BALINANJE; 

v popoldanskem času prijave za ODBOJKO; 
16.00 – 18.00 - PIKADO - moški, ženske in otroci do 12 let; 
19.00  - večerja, žrebanje ekip za ODBOJKO; 
 

PRVI DAN SE VSE DOGAJA NA BELVEDERE 
 

Petek  02.05. 
 

  9.00  - TENIS – nadaljevanje s tekmovanjem na Belvedere; 
10.00 – 12.00 - BALINANJE z lesenimi kuglami – mešani pari; 
10.00  - nadaljevanje s tekmovanjem v NAMIZNEM TENISU; 
 

TUDI DRUGI DAN DOPOLDAN SE VSE DOGAJA NA BELVEDERE 
 

12.00 - ODBOJKA - pričetek s tekmovanjem; 
13.00  - OTROŠKE DEJAVNOSTI (ustvarjanje lutk); 
14.00  - BADMINTON - pričetek s tekmovanjem; 
15.00 – 18.00 - BALINANJE z lesenimi kuglami – nadaljevanje s tekmovanjem; 
16.00 – 18.00 - PIKADO – drugi krog - moški, ženske in otroci do 12 let; 
19.00  - večerja, podelitev priznanj v zaključenih športnih panogah in zabava;  
 

Sobota  03.05. 
 

  9.00  - ODBOJKA - nadaljevanje s tekmovanjem – PRIORITETA!! 
14.00  - zaključni boji v vseh disciplinah, ki še ne bodo končane; 
19.00  - večerja, podelitev priznanj in pokalov, zabava s plesom in 
SREČELOV; 

 

Nedelja 04.05. 
 - po zajtrku odhod proti domu; 
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Tudi letos je urnik tekmovanj narejen tako, da si vsak lahko izbere discipline v katerih bo 
tekmoval po svojem izboru, tekmovanje v TENISU (ženski pari, moški pari) bo zaradi 
zmanjšanega števila igrišč razpotegnjeno na vse dni in se začne že v četrtek takoj 
zjutraj in sicer za moške ob 9.30 in za dekleta ob 10.30. Ker je vsako leto odbojka zelo 
obiskana, bomo tudi letos njej namenili večino časa.  
 

Strogo se bomo držali tudi tega, da se bodo tekmovanja lahko udeležili 
samo tisti, ki bodo prijavljeni preko agencije SKIFUN. 
 
Nastanitev v tri ali pet posteljnih apartmajih: 
 

Cena:  za ŠTIRI dni (3 nočitve) 
 

Odrasli (pol penzion) ……………………..………  99,00 EUR po osebi 
Otroci od 3. do 11,99 leta (pol penzion) ………... 69,00 EUR po osebi 
Otroci do 2,99 leta v sobi z dvema odraslima …. brezplačno 
 

V ceni je vključena tudi uporaba športnih terenov za razpisana tekmovanja. Tisti, ki se 
bo udeležil TENISA, bo moral prispevati za najem igrišča. Višina prispevka bo odvisna 
od števila tekmovalcev. 
 

Agencija SKIFUN pobira prijave najkasneje do petka, 28.03.2014 oz. do zapolnitve 
apartmajev. Ob prijavi je potrebno vplačati 35 EUR akontacije na osebo in članarino za 
leto 2014 v višini 12 EUR po osebi (velja za vse starejše od 18. let). Srečanja se lahko 
udeležijo vsi, ki bodo plačali članarino za leto 2014 ob vplačilu akontacije. 
Ostanek plačila srečanja je potrebno plačati do srede, 23. aprila v poslovalnici agencije 
SKIFUN, Jalnova ulica 70, Ljubljana; v primeru odpovedi, akontacija ostane agenciji 
SKIFUN. Zaradi izrednega zanimanja pohitite s prijavami, saj je skupno število tudi letos 
omejeno na 150 udeležencev.  
Vsak udeleženec naj prinese s seboj v Kaželo vsaj eno darilo za srečelov. V kolikor 
je možno dobiti kakšna darila preko sponzorjev, me prosim pokličite. 
 

Vse dodatne informacije dobite:   GSM 041/ 670-366 - Mojca Finec ali  
GSM 040/ 391-091 - Jože Pernarčič ali 
GSM 041/ 630-850 - Jože Hribar ali 

 

na email naslovu društva LOTOS – drustvolotos@gmail.com 
 

Prijave in akontacijo zbiramo do 28.03.2014 od ponedeljka do petka med 9. in 17. uro, 
ter v soboto med 9. in 13. uro v poslovalnici SKIFUN, Jalnova ulica 70, Ljubljana 
(01/600-80-87). 
Ker bo tudi letošnje srečanje v apartmajih KAŽELA, lahko na 22. srečanje članov 
društva LOTOS povabite tudi svoje prijatelje, ki niso nudisti. Prijatelji, ki bi radi imeli 
apartmaje skupaj naj povedo željo v agenciji ali javijo MENI, da vas razporedim. 
 

Lep pozdrav, 
Predsednica: Mojca Finec 

 


