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7. festival športa mladih 2016 – Bonifika, 8. junij 

Lokacije aktivnosti 

 

P – Parkiranje za avtobuse, kombije in osebna vozila, VIP parking 

i –  Info šotor, Registracija 

1 – Atletsko tekmovanje 

2 – vhod, skakalnica Mini Planica, predstavitev gasilcev 

3 – TEAM PETROL animacijske aktivnosti, poligoni, kolo sreče, Val energije, predstavitev Petrolovih športnikov –  

4 – Prireditveni oder, predstavitev znanih športnikov, nastop plesnih in glasbenih skupin,  plezalni stolp -, Air track Salto - »PETROLOV IZZIV« 

5 – Predstavitev Tee ball-a 

6 – Poligon vožnje z gokarti na pedala)  - »PETROLOV IZZIV«, predstavitev ameriškega nogometa, predstavitev Mini atletike 

7 – Predstavitev SLO ADO (anti-doping), predstavitev Gimnazije Ljubljana-Šiška 

8 – Slack line, lokostrelstvo 

9 – Teniška delavnica TK Koper 

10 – Odbojka na mivki, Deljenje vode in jabolk 

11 – KZS – turnir v košarki 3x3, predstavitev SKIKE  



12 – Predstavitev projekta »Aktivni, zdravi, zadovoljni« in programov »Mali sonček«, »Zlati sonček«, »Krpan« 

13 – Predstavitev Floorball-a, Predstavitev Zveze športnih invalidov Slovenije - »PETROLOV IZZIV« 

14 – PETROL – s kolesom na poti (kolesarski poligon)  - »PETROLOV IZZIV« 

15 – OKS – mini olimpijske igre, Ultimate frizbi 

16 – Otroško igrišče 

17 – Badminton, Napihljivi skakalni gradovi 

18 – Vip prostor Šport mladih, Poslikava obrazov Rayher, Ustvarjalna delavnica Rayher 

19 – WC, bar 

20 – igrišče za nogomet 

21 – PETROL  (Uradni vhod v Petrolov športni kotiček) 

22 -  Body zorbing, - »PETROLOV IZZIV« Mini olimpijske igre 

23 – Gol radar – merjenje hitrosti udarca žoge - »PETROLOV IZZIV« 

24 – Predstavitev kajaka in supanja – Kajakaška zveza Slovenije 

Oglasite se na Petrolovi predstavitveni točki, kjer boste prejeli nagradni kuponček; 

Izmed vseh postaj na festivalu obiščite vsaj 3 postaje z znakom »PETROLOV IZZIV« in pridobite žig, Poleg tega pa morate obiskati tudi točko »TEAM PETROL, kjer 

pridobite še dodatna 2 žiga.  

Ko izpolnite vse žige, pa se le še oglasite na Petrolovem kolesu sreče, kjer si zavrtite lepo praktično nagrado!   

Lokacije posameznih aktivnosti so okvirne in se lahko dodatno spremenijo, če bi to  narekovale organizacijske in tehnične omejitve. 
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