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OBVESTILO
Spoštovani člani, starši in prijatelji vaterpola,
V letu 2016 je z delovanjem pričelo Vaterpolo društvo Koper 1958, katerega poglavitni
namen je bil združitev vseh selekcij obalnih vaterpolo društev (mladinska šola VK
Bonifike in člansko moštvo VD Žusterna) ter s tem povzdigniti obalni vaterpolo na višjo
raven.
Kot glavni cilj v tekomvalni sezoni 2016/2017 je sodelovanje v vseh kategorijah v
domačih tekmovanjih pod skupnim imenom, VD Koper 1958, kar je bilo tudi uresničeno.
Delo društva se bo v prihajajočih letih osredotočilo na delovanje mlajših selekcij z
vzpostavitvijo vaterpolo šole s katero želimo športen način življenja, še bolj približati
našim otrokom, ohranjanju visoke kakovosti v članskem moštvu ter vzpostavite
sodelovanja z Univerzo na Primorskem, ki bo vaterpolo vzela pod svoje okrilje kot
univerzitetni šport.
Da bi zastavjene cilje dosegli čim bolje in hitreje so bile sprejete naslednje odločitve:







Za mesec Julij in Avgust se poravna ena mesečna članarina
Poletni urnik je objavljen na www.vaterpolo-koper.si ter na naši fb strani
Mesečna vadnina se z mesecem septembrom za vse kategorije dvigne na 40 EUR
mesečno
Mesečno vadnino je z mesecem septembrom potrebno nakazati na TRR VD
KOPER 1958, odprt pri banki Koper; SI56 1010 0005 4870 567. Člani do konca
meseca avgusta prejmejo sklice za nakazilo vadnin.
Letna članarina za neaktivne člane znaša 10 EUR in se poravna na TRR VD KOPER
1958
Do meseca septembra se zbira 30 EUR za nakup najnujneše opreme (kopalke in
kratke majice) za vse igralce. Denar se lahko nakaže na TRR društva ali prinese
trenerjem.

Ker bodo v prihajajoči sezoni vsi igralci registrirani samo pod VD Koper 1958 vas vljudno
naprošamo, da za potrebe registracij vseh igralcev v državno prvenstvo in pokalno
prvenstvo Slovenije, izpolnite priloženo pristopno izjavo saj morajo vsi člani biti ob tem
tudi formalni člani Vaterpolo društva Koper 1958 in jo vrnete v društvo po pošti ali
osebno trenerjem
Za vse dodatne informacije ostajamo na razpolago.
Hvala in lep športen pozdrav,
Mihovil Rameša
Predsednik VD Koper 1958

