AKTIVNOSTI BRIDGE AKADEMIJE OD 2012 DO 2015
Spoštovane bridžistke in bridžisti !
Minila so tri leta od ustanovitve Bridge akademije. V tem času se je v okviru nje zgodilo veliko dobrih in tudi
nekaj slabih stvari. V naslednjih dveh letih želim te dobre stvari še nadgraditi, tiste slabe pa popraviti. Menim, da
so visoki cilji, ki sem si jih zadal v petletnem obdobju še vedno uresničljivi.
Opravljeno delo v okviru Bridge akademije v tem časovnem obdobju:
- pripravil in izvedel sem okoli 60 tematskih predavanj ( v sodelovanju s ŠD Greens, Šaleškim BK, BK Plesnik
in BK Tivoli)
- organiziral in vodil sem dvakrat bridž počitnice v Osilnici
- organiziral in vodil sem več kot 150 klubskih turnirjev (v sodelovanju z BK Tivoli)
- pomagal sem pri organizaciji in vodenju po mojem mnenju zelo uspešne izvedbe Ljubljanske lige v pretekli
tekmovalni sezoni (v sodelovanju s ŠD Greens 31)
- sodeloval sem pri pripravi in organizaciji vseh državnih tekmovanj v zadnjih treh tekmovalnih sezonah ( v
sodelovanju z BZS).
- pripravil in vodil sem 11 x nadzorovano igro s pisnimi komentarji bordov ( v sodelovanju s ŠD Greens 31)
- vodil sem začetni in nadaljevalni tečaj za tujce v angleškem jeziku (v sodelovanju s ŠD Greens 31)
Skratka veliko dela je bilo postorjenega. Kljub vsemu zgoraj navedenemu, pa sem bil precej neuspešen pri
promociji bridža. Nekajkrat sem se uspel prebiti v tiskane medije in ves čas promoviram bridž preko darilnih
paketov. Moji cilji in želje v tem segmentu so bili precej višji. Upam, da jih bom v naslednjih dveh letih tudi z
vašo podporo uspel udejaniti.
Bridge akademijo sem ustanovil z namenom, da pomagam pri povečanju števila ljudi, ki se aktivno ukvarjajo z
bridžem v Sloveniji in hkrati, da s svojim znanjem pomagam tistim, ki želijo dvigniti raven svojega igranja
bridža. Zamišljena je kot neke vrste dodaten "servis" predvsem za člane. Še enkrat bom povdaril, da članstvo v
Bridge akademiji ni v konfliktu s članstvom v vaših klubih. Bridge akademija ni in ne želi postati bridž klub,
temveč želi samo nuditi "servis" ter dodatne aktivnosti vsem za to zainteresiranim igralkam in igralcem bridža.
Ta segment ("servis članom") sem zaradi pomanjkanja časa nekako postavil na stranski tir. Žal mi je, da ga
nisem uspel udejaniti na način kot sem si to zamislil. Ker menim, da je tak "servis" dober in koristen, sem se
odločil da ga še enkrat poskusim izpeljati, tokrat veliko bolje. Verjamem, da bom z Vašo podporo to tudi uspel.
Vsem članom Bridge akademije nudim (članarina znaša 20 € za eno leto):
- 10% popust pri vseh aktivnostih Bridge akademije (tečaji, predavanja, nadzorovana igra, bridž počitnice itd.)
- eno pisno analizo s komentarji 10 bordov po vaši izbiri
- enkratno brezplačno pregledam vaš licitacijski sistem in podam pisne pripombe in predloge za izboljšanje
- brezplačno enomesečno izposojo knjig, ki so na voljo v knjižnici Bridge akademije
V želji in upanju, da bomo skupaj pripomogli k povečanju števila aktivnih igralk in igralcev bridža v Sloveniji
ter s tem soočasno dvignili kvaliteto in prepoznavnost slovenskega bridža, Vas naprošam da me v ta namen
podprete z vašim članstvom v Bridge akademiji in z vašo udeležbo pri njenih aktivnostih. "Servis" Bridž
akademije bo za člane začel delovati s 1.julijem 2015. Naprošam Vas, da me glede članstva v Bridge akademiji
kontaktirate preko elektronske pošte: marjan.zadel1@gmail.com ali telefonsko 040 130 570.
Za Vašo podporo se vam vnaprej zahvaljujem,
Marjan Zadel, Bridge akademija

