Spoštovani!
V sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije bomo v Prekmurju
organizirali enodnevni dogodek – DAN FUTSALA. Tako bomo
predstavili igro futsala in izvedli promocijo Evropskega prvenstva v
futsalu 2018, ki ga od 30. januarja do 10. februarja 2018 gosti
Slovenija.

Naš dogodek se bo odvijal v soboto, 13. januarja 2018, od 9. ure naprej. Predvideni
program pa predstavljamo v nadaljevanju.

IZVEDBA DOGODKA – PROMOCIJA EURO FUTSALA 2018 in TURNIR V FUTSALU

Program dogodka Dan futsala v Pomurju se bo odvijal v novi, sodobni športni
dvorani Ekonomske šole Murska Sobota. Objekt poleg nove, sodobne športne
dvorane nudi še šest sodobno opremljenih garderob za športnike/igralce.

PREDVIDENI PROGRAM:


termin: 13. januar 2018



lokacija: športna dvorana Ekonomske šole Murska Sobota



naslov: Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota
URA

9.00-11.00

PROGRAM
promocija Euro Futsal 2018 (nagovora predstavnika NZS in
ambasadorja futsala, igre za najmlajše)

11.00-12.00

prijateljska tekma U13 ekip: KMN Meteorplast vs. NŠ Mura

12.00-13.00

ekshibicijska tekma: vodstvo NZS vs. PRESS Pomurje

13.30-14.30

pogostitev vabljenih gostov

od 13. ure naprej

začetek futsal turnirja (prijavljene ekipe)

DRUŠTVO PREVAL, društvo za šport, rekreacijo in razvoj
Bratonci 58/a, 9231 Beltinci • info@drustvo-preval.si

Prispevek Društva Preval:


Društvo pripravi program dogodka (v usklajevanju z NZS),



poskrbi za celostno grafično podobo dogodka,



poskrbi za oglaševanje dogodka (Facebook, Instagram, spletne strani,
plakati, letaki, lokalni in regionalni mediji),



poskrbi za lokacijo dogodka in ozvočenje,



zagotovi moderatorja ter



pripravi in izvede vse potrebno na lokaciji dogodka.

ŠE NEKAJ BESED O DRUŠTVU PREVAL
Društvo Preval stremi k promociji športa in rekreacije, njunega pozitivnega vpliva na
zdravje, spodbuja vsestranski razvoj in skrbi za aktivacijo ljudi vseh starosti. Organizira
različne športne in druge dogodke, izobraževanja ter prireditve.

Prispevek Nogometne zveze Slovenije:


NZS zagotovi tri pokale in praktične nagrade (promocijski material NZS, 30
vstopnic za EURO Futsal 2018),



sestavi ekipo NZS za nastop v ekshibicijski tekmi,



organizira promocijo EURO Futsala 2018 (na dogodku zagotovi prisotnost
promocijskega materiala in pokala za zmagovalno ekipo EURO Futsala
2018, pripravi in izvede igre za najmlajše) in



objavi dogodek na svoji uradni spletni in Facebook strani (kot pomoč pri
oglaševanju dogodka).

Dogodka se bodo najverjetneje udeležili tudi predsednik Nogometne zveze
Slovenije, vsaj en ambasador EURO Futsala 2018 in vsaj en izmed članov
slovenske futsal reprezentance.
Lep pozdrav,
organizacijski odbor
dogodka
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