
 

 

dm INICIATIVA ZA GIBANJE OTROK 2018  

Rastemo s športom 
 

 

Vsa slovenska športna društva vabimo, da se nam pridružite v vseslovenski iniciativi za gibanje 

osnovnošolskih otrok.  

 

Iniciativo smo ob svoji 25-letnici zasnovali s ciljem spodbuditi otroke h gibanju, športni aktivnosti in 

medsebojnem druženju. Otroci namreč vse več časa preživijo pred računalniki, tablicami in drugimi 

napravami, posledično pa med otroki prihaja do debelosti, slabše socialne povezanosti, pomanjkanja 

motorike, iznajdljivosti … 

Z iniciativo želimo torej reševati problematiko vedno manjše motiviranosti otrok za gibanje in pokazati, 

da je zdrav način življenja lahko tudi zabaven. Tako bomo vsaj enkrat tedensko omogočiti gibanje 

osnovnošolskim otrokom iz celotne Slovenije.   

 

Iniciativa bo potekala od 4. 6. 2018 do 31. 10. 2018. Brezplačne dm športne urice bodo potekale 1x 

tedensko v 25. krajih po celotni Sloveniji.  

Iniciativo podpirajo tudi ambasadorji, med drugim Rokometni klub Krim in Košarkarska zveza Slovenije. 

Številni ambasadorji bodo delavnice tudi obiskali in tako popestrili športno obarvano druženje 

osnovnošolcev.  

 

Podjetje dm drogerie markt se kot organizator obvezuje, da bo:  
• namenilo finančno podporo v višini 25.000 eur, namenjeno 25 športnim društvom iz celotne 

Slovenije, tako, da bo vsako društvo prejelo donacijo v vrednosti 1.000 eur ter 

• zagotovilo darila za otroke, ki bodo obiskovali športne urice. 

 

Prejeta finančna sredstva so namenjena zgolj in samo za potrebe izvajanja dm športnih delavnic. 

Vsako športno društvo lahko samostojno razporeja prejeto finančno podporo, ki se nameni za plačilo 

vaditeljev, prostora ter morebitne stroške opreme. 

 

Obveznosti s strani športnih društev so: 

• Zagotovitev športne aktivnosti za otroke vsaj 1x na teden v času trajanja iniciative (med 4. 6. 

2018 in 31. 10. 2018). 
• Zagotovitev vaditeljev na športno delavnico, potrebne športne opreme in prostora za izvajanje 

aktivnosti. Pri tem je potrebno upoštevati normative in standarde za varnost, primerne za 

osnovnošolske otroke. 

• Vodenje udeležbe otrok. Pri tem mora društvo zagotoviti udeležbo vsaj 10 otrok na športno 

delavnico, ne sme pa preseči števila udeležencev glede na normative in standarde. 

• Pridobitev soglasja posameznikov oz. njihovih zakonitih zastopnikov za posredovanje osebnih 

podatkov (vključno s fotografijami) v uporabo in obdelavo družbi dm drogerie markt d.o.o., 



vključno s soglasjem za objavo navedenih podatkov na spletni strani in v medijih organizatorja 

ter sponzorja dogodka dm drogerie markt d.o.o. oz. organizatorja obvestiti v primeru 

odklonitve soglasja. 

• Pridobitev dovoljenja fotografiranja otrok ter skrb za posredovanje fotografij in kratkega 

poročila izvedbe organizatorju 1x mesečno.  

• Izdelava zaključnega poročila (vsebinsko in finančno) ter posredovanje organizatorju ob 

zaključku projekta.  

 

 

Okvirni urnik in vsebina 

Vsako društvo samostojno pripravi program športne delavnice, vendar je pri tem potrebno upoštevati: 

• celoten program traja 60 minut in poteka vsaj 1x na teden, 

• na posamezni delavnici se izvajajo vsaj 3 različne športne aktivnosti, 

• zaželene so tudi športne igre, ki spodbujajo druženje otrok (npr. med dvema ognjema), 

• pri izvajanju se upoštevata starost in fizična zmogljivost udeleženih otrok.  

 

Prijava na razpis 
Društva, ki se želijo pridružiti dm iniciativi za gibanje otrok, oddajo elektronsko prijavo, ki se skupaj z 

razpisnimi in splošnimi pogoji sodelovanja nahaja na www.dm-drogeriemarkt.si/rastemo-s-sportom.si.   

http://www.dm-drogeriemarkt.si/rastemo-s-sportom.si

