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Spoštovani!
Na vas se obračamo s prošnjo po donaciji ali sponzorstvo v finančni ali materialni obliki našemu
Nogometnemu društvu Polzela.
Naše društvo deluje od leta 2011, ko smo ljubitelji nogometa in starši majhnih otrok z željo po
športnem udejstvovanju otrok in čim bolj aktivnem preživljanju prostega časa ustanovili nogometno
društvo in poskrbeli za strokovno vodene treninge mladih nogometašev. Glede na veliko zanimanje
otrok in staršev, smo poskrbeli tudi za osnovno infrastrukturo. Ob pomoči občine Polzela in
sponzorjev se je tako v športnem parku na Bregu pri Polzeli poleg teniških igrišč uredilo nogometno
igrišče. Na tem igrišču ima sedaj treninge okoli 80 otrok, različnih starostnih skupin od 6 do 15 let (
selekcije U7, U9, U11, U13 in U15). Otroci sodelujejo v organiziranih ligah pod okriljem MNZ Celje in
so po treh letih strokovnega vodenja pričeli dosegati prve uspehe.
Vsekakor pa tovrstno udejstvovanje zahteva tudi znatna finančna sredstva in prispevki staršev in
občine ne zadoščajo za plačila stroškov strokovne vadbe, opreme ter vzdrževanja infrastrukture.
Vendar so nam dosedanji prispevki sponzorjev in ogromno prostovoljnega dela zaenkrat še
omogočali športno udejstvovanje. Glede na trenutne zaostrene finančne razmere v naši družbi
poizkušamo vsi s svojim prispevkom kar največ pomagati društvu in omogočiti vsem otrokom
treniranje nogometa, tudi upoštevajoč velikokrat finančne nezmožnosti njihovih staršev.
Ker vemo, da vas je še veliko družbeno odgovornih posameznikov in družb, ki vam ni vseeno, kako
otroci preživljajo svoj prosti čas in v mejah svojih zmožnosti podpirate šport in imate socialni čut ter
posluh za pomoč dejavnostim kot je naša, vas vljudno naprošamo za kakršno koli donacijo, ali pa se
odločite za sponzorstvo. Veseli bomo vašega prispevka in ga porabili v korist otrok, zaradi katerih
smo društvo ustanovili. Lepo pozdravljeni,
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