OKVIRNI PROGRAM
17. – 19. november 2017, Hotel Bernardin, Portorož
PETEK, 17. november 2017
16.00 – 16. 30

Sprejem v hotelu in namestitev v sobah

16.30 – 17.30

OKROGLA MIZA: “Zmaguj v športu, zmaguj v življenju”

Preveri kako so svoje športne uspehe v življenju vnovčili najboljši slovenski športniki, s kakšnimi izzivi so se
soočali pri iskanju zaposlitve in kakšno je življenje športnika po zaključeni profesionalni karieri! Okrogla
miza, v okviru katere bodo svoje izkušnje s področja športa in poslovnega življenja delila največja imena
slovenskega športa.
17.45 – 18.30

Predstavitev programov Olimpijskega komiteja Slovenije in
projekta Coca-Colina Akademije za mlade

19.00 – 20.00

Večerja z otvoritveno slovesnostjo

Mlade perspektivne športnike bodo pozdravili in nagovorili častni pokrovitelji projekta in Jure Košir,
ponosni ambasador projekta.
20.30 – 22.00

Olimpijska zabava presenečenja

SOBOTA, 18. november 2017
7.00 – 8.00

Zajtrk v hotelu

8.00 – 9.00

Trening z ekipo kineziologov, ki so vključeni v projekt Razvoj kadrov v športu
Olimpijskega komiteja Slovenije pripravila tudi program treningov

9.30 – 11.00

Delavnica: Spoznaj sebe in zmaguj v življenju

Nauči se prepoznati svoje prednosti in slabosti! Kakšna je miselnost zmagovalca v športu in življenju? Kako
se psihološko pripraviti na tekmo in kaj so odlike tistih športnikov, ki zgradijo uspešno kariero tudi po
zaključeni karieri profesionalnega športnika?

11.15 – 12.45

Delavnica: Povej svojo zgodbo in ustvari svojo športno znamko

Zakaj je marketing pomemben v življenju športnika? Kako nastane športna znamka? In kako jo lahko
pametno vnovčiš v športu in poslovnem svetu?
12.45 – 15.00

Kosilo v hotelu

15.00 – 16.30

Delavnica: Komuniciranje v povezanem svetu

Komuniciranje v povezanem digitalnem svetu postaja vse bolj kompleksno! Kako upravljati socialna
omrežja, katere komunikacijske veščine potrebuje uspešen športnik, še posebej, ko se znajde pred
drobnogledom javnosti?
16.45 – 18.15

Delavnica: Olimpijske vrednote kot del vsakdana

Kaj je družbena odgovornost in kaj more o njej vedeti profesionalna športnica ali športnik? Kako postati
dober zgled in kako olimpijsko miselnost prenašati v vsakdanje življenje?
18.15 – 19.30
20.00 – 21.30

Večerja
Team building

Spoznaj duh Olimpijskih iger v čisto posebnem programu, ki ga je za mlade športnice in športnike pripravil
Olimpijski komite Slovenije.

NEDELJA, 19. November 2017
07.00 – 08.00

Zajtrk

08.00 – 08.30

Jutranja vadba

08.30 – 10.00

Delavnica: Osnove finančne pismenosti za športnice in športnike

Samozavestno upravljaj s svojimi financami, sklepaj sponzorske pogodbe in misli na prihodnost!
10.15 – 11.45

Delavnica: Moj osebni poslovni načrt

S kakšnimi izzivi se na trgu dela sooča športnica ali športnik po zaključeni profesionalni karieri? Kako iskati
zaposlitev, ki si jo želiš, kako napisati življenjepis in kako odlično opraviti intervju?

12.00 – 13.30

Delavnica: Upravljaj sebe & upravljaj svoje okolje

Kako povečati produktivnost, kako načrtovati študijske obveznosti ter jih usklajevati s športno kariero?
13.30 – 14.30

Kosilo

14.30 – 16.00

Delavnica: Zmaguj v prodaji kot zmaguješ v športu

Razvij veščine, ki ti bodo pomagali pri prodaji ter se nauči kdaj in kje jih lahko uporabiš
16.00 – 17.00

Zaključno srečanje

Srečanje vseh udeležencev dogodka in podelitev diplom.
17.00

Odhod iz hotela

Vse delavnice bodo potekale v manjših skupinah in so zasnovane interaktivno, kar pomeni, da bo vsak
udeleženec dobil tudi praktična znanja s posameznega področja. Vsi udeleženci prejmejo tudi potrdilo o
udeležbi oziroma diplomo.

