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Kasaze, 17.1.2020
Zadeva: Prošnja za finančno ali materialno pomoč

Spoštovani!
Športno društvo Vertikala, ustanovljeno, da prebivalcem spodnje Savinjske doline približa različne športe in
športne aktivnosti, organizira športne in družabne dogodke, namenjene udeležencem vseh starosti.
Živimo v okolju, ki nam omogoča različna doživetja, zato smo se odločili, da ljudem poskušamo približati
aktivnosti v naravi, vendar z mislijo na ohranjanje narave in njenih virov.
Kot vsako leto, bomo tudi letos organizirali več dogodkov s katerimi želimo privabiti krajane in prebivalce širše
regije pod vznožje nekdaj priljubljenega smučišča v Libojah.
Dogodki v letošnjem letu:
1.
2.
3.
4.

Vertikala Kotečnik, 30.5.2020, najtežja tekaška preizkušnja v Savinjski dolini
Bike Jam Kotečnik, 4.7.2020, otvoritev Bike parka
Turnir odbojke, 27.7.2020, tradicionalni turnir trojk v odbojki na mivki
Dan Kotečnika, 5.9.2020, športni festival plezanja, teka in gorskega kolesarstva

Na območju opuščenega smučišča Liboje urejamo tudi center za kolesarjenje, ki bo obsegal poti različnih
zahtevnosti ter učni poligon za najmlajše. Kolesarski park bo namenjen kolesarjem vseh generacij, tako
začetnikom kot tudi bolj izkušenim.
Prednosti gradnje Bike parka Kotečnik so tudi razvoj kraja, možnost za nove zaposlitve ter privabljanje turistov.
Zanimanje za gorsko kolesarjenje je namreč tako med slovenskimi kot tudi tujimi turisti v velikem porastu.
Športnih navdušencev in rekreativcev, ki si želijo kakovostnega preživljanja prostega časa je čedalje več, zato
je pomembno, da prepoznamo naravne pogoje, ki nam jih smučišče v Libojah nudi.
Za organizacijo in izvedbo dogodkov ter izgradnjo Bike parka Kotečnik pa potrebujemo denarna in materialna
sredstva. Na vas se obračamo s prošnjo za pomoč pri realizaciji te zahtevne in odgovorne naloge.
Denarna sredstva lahko nakažete na transakcijski račun Športnega društva Vertikala: SI56 6100 0001 8801 372,
s pripisom za Bike park Kotečnik.
Za več informacij nam pišite na info@sd-vertikala.si ali pokličite na 051 – 615 – 757.

Že vnaprej se vam najlepše zahvaljujemo in vas vabimo na obisk pod Kotečnik!

Lep pozdrav,
Predsednik društva
Gregor Kotar

