VREDNOTE PITCH&PUTT ZVEZE SLOVENIJE (PPZS)
PPZS so leta 2016 ustanovili trije Pitch&Putt klubi (PPK), Pitch&Putt klub STOL,
Pitch&Putt klub Žaženberk in Pitch&Putt klub Capo di Istra Koper.
PPZS na široko odpira vrata vsem, ki jih ta šport zanima in podpira ter tvorno sodeluje z
vsemi povezanimi organizacijami na tem področju v Sloveniji (GZS in PGAS) in tujini
(FIPPA in EPPA).
Kot krovna in vodilna organizacija PP športa v Sloveniji podpira promocijo, razvoj in
iniciative svojih članov ter pozitivno vpliva na prepoznavnost tega športa pri nas.
Poslanstvo
PPZS želi omogočiti pogoje in podpreti vse zainteresirane, da uspejo in izpolnijo svoja
pričakovanja v tem športu. PP mora postati rekreacija in šport za vse žepe, najmlajše,
najstarejše, družine, zaposlene, predvsem v krajih kjer v bližini ni golfskih igrišč ... .
PPZS s pomočjo PP klubov, igrišč in drugih zainteresiranih organizacij pri nas, vodi ta
šport in skupaj s PGA Slovenije omogoča opravljanje izpitov za dovoljenje za igranje PP
(DIPP), organizira tekmovanja in prvenstva v Sloveniji ter se udeležuje prvenstev in
tekmovanj v tujini.
Vizija
PPZS želi spodbujati, podpirati in razvijati širitev PP v Sloveniji in postati vlečni konj
tega športa pri nas ter uspešno sodelovati na mednarodnih prvenstvih in tekmovanjih.
Vrednote
PPZS kot neprofitna organizacija, bo svojim članom omogočala razvoj in širitev v tej
športni panogi in aktivno spodbujala sodelovanje z vsemi sorodnimi organizacijami pri
nas in v tujini.
PPZS in njeni klubi so odprti za vse, ki jih ta šport zanima, ne glede na spol, starost,
socialni status ali narodnost.
Želimo, da bi bila naša prizadevanja cenjena po naših delih in prispevkih in se ne želimo
meriti z organizacijami v sorodnih športih, temveč z njimi plodno sodelovati.
Razvijali in podpirali bomo iniciative, programe in priložnosti, ki bodo kakorkoli
pripomogle k poznavanju in priznavanju te športne panoge pri nas.
Čuvanje zasebnih podatkov
PPZS bo osebne podatke svojih članov zaščitila po zakonodaji Republike Slovenije na
tem področju.
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