ОКК Борац: Саопштење за јавност
Tuesday, 04 July 2017 10:52

Омладински кошаркашки клуб Борац огласио се данас саопштењем за јавност, поводом
донаторске вечери под називом Укључи се и заиграј, одржане 29. јуна у хотелу Јелена.
Саопштење, које је потписао предсједник Управног одбора Ненад Игњатић, доносимо
Вам у цјелости.

Поштовани,

Са задовољством можемо да констатујемо да је први догађај у организацији ОКК
Борац, након дужег временског периода, под називом „Укључи се и заиграј“, у
попуности испунио очекивања.

Наиме, догађају је присуствовало око 70 учесника, у које спадају лица која су
приступила по основу купљене улазнице, гости Клуба, као и екипе новинара.
Захваљујемо се свима који су издвојили своје вријеме и приступили у хотел
Јелену, на презентацију планова за предстојећу сезону и угодно дружење.
Посебну захвалност дугујемо купцима улазница, који су овим гестом исказали
своје повјерење у рад и активности Клуба. Посебну захвалност такође дугујемо и
особљу хотела Јелена, које нам је уз бројне погодности у великој мјери олакшало
цјелокупну организацију.
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Догађај је имао за циљ да најави боље дане за бањалучку кошарку, планиране
активности ОКК Борац, као и прославу 70 година постојања Клуба, која је
планирана на јесен ове године.

Догађај је једним дијелом имао за циљ да продајом улазница осигура
финансијску помоћ Клубу у циљу припреме за предстојећу сезону. Од потврђене
куповине, укупно 50 улазница, претежни број улазница је уплаћен на рачун Клуба.
Цјелокупни трошкови захтјевне организације који обухватају трошкове ресторана,
забавног програма, поклон пакета за учеснике, трошкове захвалница и поклона за
лица која су помогла рад Клуба у протеклој сезони, покривени су износом од
3.000,00 КМ, па ће преосталих 7.000,00 КМ, представљати уштеђевину Клуба за
наредну такмичарску сезону.

Поносни смо што је Клуб стекао велики број нових пријатеља, који су на овај начин
постали дио искрене, успјешне спортске приче града Бања Лука. Надамо се да ће
ускоро услиједити и проналазак спонзора који ће дугорочно подржати младост и
амбициозни дух Клуба у борби за Премијер лигу Босне и Херцеговине.

Догађај је истовремено најавио нови начин рада и функционисања Клуба, уредно
измирење преузетих обавеза у кратком временском периоду након њиховог
настанка, способност Клуба да самостално остварује одређене приходе и да кроз
присуство у медијима постане интересантнији публици и будућим спонзорима.

С поштовањем,

Предсједник УО Ненад Игњатић

(борац-спорт)
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